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A csepeli önkormányzat november 
végi testületi ülésén döntöttek a kö-
zösségi együttélés új szabályairól és a 
csepeli óvónőknek juttatott pótlék jövő 
évi meghosszabbításáról. 2022-ben a 
minimálbér mellett az önkormányzati 
dolgozók illetménye is jelentősen nőni 
fog. Bár a Csepeli Munkásotthon épü-
lete és az Ifjúsági Tábor erősen retró 
hangulatú bungalói szörnyű állapot-
ban vannak, levették a napirendről a 
polgármester javaslatát, hogy készül-
jenek tervek a felújításukra. Hason-
ló okból nem kezdődhet meg Háros 

térfigyelő kamerázása sem. Borbély 
Lénárd polgármester az ülés utáni 
közmeghallgatáson ugyanakkor kö-
zölte, hogy a hárosi városrészében is 
szeretnének polgárőrséget felállítani.

A testületi ülés előtt Borbély Lénárd 
köszöntötte a kiemelkedő eredménye-
ket elért csepelieket. Elsőként Nagyné 
Kovács Timeát, a Humán Szolgáltatá-
sok Igazgatóságának intézményvezető-
jét, akit az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma a szociális munka napjának 
alkalmából kitüntető díjjal jutalma- 

zott. Köszöntötte a Halker-KirályTeam 
Kick-box Akadémia versenyzőit is, 
akik a Budvában rendezett utánpót-
lás Európa-bajnokságon 10 aranyat, 
6 ezüstöt és 9 bronzérmet nyertek. 
Király István, az akadémia vezetője 
köszönetet mondott a polgármesternek 
és a képviselőknek az önkormányza-
ti támogatásért, és ígéretet tett arra, 
hogy a 2028-as Los Angeles-i olimpi-
án legalább egy olimpiai érmet szerez-
nek Csepelnek és Magyarországnak. A 
polgármester gratulált az Island Rock 
Csepel versenyzőinek a Ljubljanában 
megrendezett világkupán elért harma-
dik helyezéséért, amivel megszerezték 
az egyesület első világkupa érmét. Az 
elismerést Tramontini Péter, az egye-
sület elnöke vette át.

Levették a napirendről 
a Munkásotthon, a Kis-Duna-part  
és Háros fejlesztését
A testületi ülés napirendi vitáján Bercsik 
Károly, a Fidesz-frakció vezetője a DK 
és a Momentum képviselőinek, vala-
mint az MSZP két képviselőjének támo-
gatásával indítványozta, hogy vegyék le 
a napirendről a Csepeli Munkásotthon 
felújításáról, fejlesztéséről szóló polgár-
mesteri javaslatot. A felújításra a pol-
gármester indoklása szerint azért van 
szükség, mert a Munkásotthonban 1968 
óta – a színházterem kivételével – nem 
történt komolyabb fejlesztés. Emiatt az 
épület, annak homlokzati betonelemei, a 
nyílászárók, a fűtési rendszer, valamint a 
műszaki berendezések általános állapo-
ta leromlott, egyes helyeken kritikussá 
vált. Ahhoz, hogy a felújításra az önkor-
mányzat forrást tudjon szerezni, fontos, 
hogy legyen hozzá konkrét tervdoku-
mentáció, valamint forrásigény. Bercsik 
Károly a napirendről való levételt nem 
indokolta. Ennek az előterjesztésnek 
volt a része az egykori Ifjúsági Tábor, 
a Csepeli Sport-, Szabadidő- és Ren-
dezvényközpont eddig fel nem újított 
területeire, közműveire való fejlesztési 
terv készítése is. Ott 2015-ben készült el 
négy földszintes apartmanház, illetve a 
klubház épületének teljes körű felújítása. 
Az MLSZ pénzügyi támogatásával ak-
kor épült egy azóta is rendkívül népsze-
rű műfüves labdarúgópálya is.

A fejlesztési tervek készítésének javas-
latát a Fidesz öt képviselője, a DK két 
politikusa, az MSZP-frakció két tagja, 
valamint Dukán András, a Momentum 
politikusa indoklás nélkül levették a 
napirendről. Hasonló arányú szavazás-
sal, indoklás nélkül vettek le napirend-
ről egy másik előterjesztést is, amely 
alapján rendezett lakópark, valamint 
25 millió forintból kamerarendszer 
épülhetett volna Hároson.

Új együttélési szabályok, 
emelkedő jövedelmek
A képviselők a testületi ülésen elfogad-
ták a közösségi együttélés szabálya-
iról és ezek megsértésének jogkövet-
kezményeiről szóló rendeletet, amely 
a 2017-ben elfogadott szabályozást új 
elemekkel pontosítja. A szabályozás 
a közösség védelme érdekében a jog-
követő magatartás javítását célozza 
közigazgatási szankciós eszközökkel. 
A társadalmi véleményezés után elfo-
gadott új rendeletből kikerültek azok 
a cselekmények, amelyeket más jog-

szabály már tilt és szankcionál. Ilyen 
a játszótéren való dohányzás tilalma, 
a rongálás bizonyos esetei vagy a köz-
területen autó vagy más szennyezett 
tárgy mosása.

Lényeges változás, hogy a rendelet 
nemcsak a csepeli önkormányzat tu-
lajdonában álló közterületeken elkö-
vetett közigazgatási szabáIyszegésekre 
vonatkozik, hanem Csepel teljes köz-
igazgatási területének közterületeire 
is. A fővárosi szabályozás ugyanis 
nem tartalmaz szankciókat a főváros 
tulajdonában lévő közterületekre vo-
natkozóan. A vendéglátó és más ke-
reskedelmi vagy szolgáltatóegységek 
üzemeltetői ezentúl fokozott felelős-
séggel tartoznak a használatukban lévő 
létesítmény előtti területtel kapcsolatos 
köztisztasági kötelezettségek teljesíté-
séért. Szintén új elemként jelent meg 
a vendéglátóüzlet nyitvatartási rend-
jére vonatkozó szabályok megsértése. 
Közigazgatási szabályszegést követ el, 
aki az üzlet éjszakai nyitvatartásának 

rendeletét megszegi. A jövőben szank-
cionálják a gyommentesítés kötelezett-
ségeinek elmulasztását is.

A képviselők egyhangúlag megsza-
vazták azt a polgármesteri előter-
jesztést, amely a kerületi óvodákban 
dolgozó pedagógusoknak 2022-ben 
is biztosítja az illetménykiegészítést. 
A polgármester kiemelte: a 2019-ben 
bevezetett pótlék azt a célt szolgálja, 
hogy a kerület meg tudja tartani az 
óvodapedagógusait és az óvodai ellá-
tás zavartalan legyen. A képviselők 
döntöttek a polgármesteri hivatalnál 
és az önkormányzat közterület-fel-
ügyeleténél foglalkoztatott köztiszt-
viselők illetményalapjának emeléséről 
is, amelyet 50 ezer forintról 65 ezer 
forintra emeltek. Az illetményalapban 
2019-ben történt utoljára változtatás. 
A mostani emeléssel a legmagasabb fi-
zetések Csepelen leszenek a budapesti 
kerületek közül. Az illetményemelést 
a Demokratikus Koalíció képviselői 
nem támogatták. • Lass Gábor

Jelentősen nő az önkormányzati dolgozók illetménye

Testületi ülés

Közmeghallgatás
A testületi ülés utáni közmeghall-
gatáson egy hárosi férfi kifogásolta, 
hogy a hárosi Szederfa utcában nincs 
víz és csatorna. Borbély Lénárd vá-
laszában elmondta, a közművek be-
kötése a fővárosi önkormányzat ha-
táskörébe tartozik. Az előző fővárosi 
vezetés idején megkezdődött a hárosi 
ingatlanokhoz a víz bekötése, az új 
vezetés azonban nem partner ebben. 
A férfi panaszkodott amiatt is, hogy 
Hároson sok a közösségellenes, erő-
szakos magatartást tanúsító külföldi. 
Balogh Ernő, Háros önkormányzati 
képviselője ezzel egyetértve úgy fo-
galmazott, Háros az utolsó órában 
van. A polgármester jelezte, az ön-
kormányzat tisztában van a probléma 
súlyával, és a csepeli rendőrkapitány-
nyal már egyeztetett arról, hogy fo-
kozottabb rendőri jelenlétet, valamint 
polgárőrséget szervezzenek Hárosra. 
Egy hölgy a Rákóczi út mellett épülő 
kutyamenhelyről érdeklődött. Pákoz-
di József alpolgármester elmondta, 
hogy a kóbor kutyáknak épül ideig-
lenes befogadóállomás, ahol maxi-
mum nyolc kutyát fognak elhelyezni. 
Mivel Háros külterület, a kóbor álla-
tok befogását Csepelnek kell megol-
dania. A menhely megoldást jelent a 

városrészben kóborló és sok esetben 
veszélyes négylábúak problémájára.

Egy Csepeli út mellett élő hölgy az elvi-
selhetetlen forgalomra panaszkodott. 
Kifogásolta a gerincút nyomvonalát, 
mert szerinte a Nagy-Duna-partra kel-
lett volna terelni a forgalmat. Horváth 
Gyula, a DK képviselője egyetértett a 
felvetéssel. A polgármester emlékez-
tette a DK-s politikust, hogy ő is tagja 
volt annak a fővárosi közgyűlésnek, 
amely a gerincút nyomvonaláról dön-
tött. Akkor nem tiltakozott. Hozzátet-
te, a Csepeli út forgalmát is csillapítani 
hivatott gerincút folytatása jelenleg a 
főváros miatt nem épül, mert az uniós 
pályázatokat többször is tévesen nyúj-
tották be.

Végül Paál Géza, a DK csepeli elnöke 
kifejtette: nem ért egyet azzal, hogy 
a Jedlik Ányos Gimnázium új épü-
letében imaterem és kápolna is lesz. 
Szerinte inkább tanuszodára lenne 
szükség. A polgármester kiemelte: a 
tervekről társadalmi egyeztetés volt, 
amelybe bevonták a gimnázium régi 
és új vezetőit, valamint a diákokat. 
Uszoda megépítését sem az egyezte-
tőtestület, sem a diákönkormányzat 
nem támogatta.

MEGHITT, SZERETETTELJES 

KARÁCSONYI ÜNNEPEKET 

ÉS EGÉSZSÉGBEN, SIKEREKBEN GAZDAG, 

BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNOK!

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere
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A csepeli önkormányzat ismét megtartotta ingyenes burgo-
nya- és almaakcióját, mellyel a kerületi családokat, gyere-
keket és időseket támogatja évről évre. Ötkilós zsákokban 
összesen 22 ezer kilogramm burgonyát és háromkilós zsá-
kokban 13 ezer 200 kiló almát adtak át az önkormányzat 
munkatársai hét helyszínen: az Ady lakótelepen, a Béke 
téren, a Nyuszi sétányon, Királymajorban, Királyerdőben, 
Csillagtelepen és Hároson. 

Monostori Györgyné: „Hetvennégy 
éves vagyok, két évvel ezelőtt lettem 
özvegy. Egyedül élek, de van két 
fiam, akik szoktak segíteni. Jó ötlet-
nek tartom az akciót, s amíg bírom, 
sorban állok az adományért. Köszönet 
azoknak, akik megszervezték.” 

Bőszén Gyula: „Vannak, akik az akció 
miatt gúnyolják a Fideszt, hogy így 
akar szavazatokat szerezni, de hát 

az ellenzék is szokott ingyen élelmet 
osztani. Sok embernek jól jön ez a 

néhány kiló alma és burgonya. Én is 
örülök neki, máskor is sorban álltam 

már ezekért.” 

Kanyó Péter: „Örülök a lehetőség-
nek, és máskor is szívesen eljövök, 
ha meghirdetik az akciót. A Cirmos 
sétányon lakom a feleségemmel, 
vannak gyerekeink, unokáink. Az öt 
kiló burgonya talán egy hétig lesz 
elegendő, készítünk belőle krumplifőze-
léket, sült krumplit. A pénzt bizony be kell 
osztani, hogy a hó végén is maradjon.”

Arnold Kinga: „Köszönet a polgármes-
ternek, hogy ilyen akcióval segítik az 
időseket, rászorulókat. Egyedül neve-
lem a 12 éves iker fiaimat, s jól jön 
ez a támogatás. Nem egészen egy hét 
alatt elfogy a burgonya és az alma. 
Az ingyenes lehetőségről az újságból 
szereztem tudomást, de a környékbeli 
idősek is szóltak róla. Én biztosan eljövök 
újra, ha meghirdetik az akciót.” • Cs. A.

Ingyenes alma- és burgonyaakció 
A tornaterem bontásával kezdődött 
meg a Jedlik Ányos Gimnázium új 
épületegyüttesének építése. Az or-
szágos tekintetben is kiemelkedő 
és jövőbe mutató fejlesztést az ön-
kormányzat testületéből ketten, az 
MSZP-s Takács Krisztián és a DK-s 
Horváth Gyula nem támogatták, min-
den más jelenlévő megszavazta azt. 

November 18-án, a munkaterület ün-
nepélyes átadásán Németh Szilárd or-
szággyűlési képviselő elmondta: már 
polgármestersége idején törekedtek 
arra, hogy a Jedliket – amely bencés 
gimnáziumként született ‒ a hagyo-
mányaihoz híven fejlesszék. Kiemelte, 
nem pusztán egy iskolaépületet szeret-
nének megújítani, hanem mintát akar-

nak mutatni, a legjobbak közé kerül- 
ni. A felújítás hosszú folyamat: először 
társadalmi egyeztető bizottságot hoztak 
létre, melynek észrevételeit beépítették 
a tervekbe. A felújítás alapelve a múlt 
tisztelete, a jelen támogatása és a jövő 
építése. Szempont a diákok testi és lel-
ki fejlesztése, az európai mérce elérése, 
a minőségi szemlélet és a hagyomány-
tisztelet követése, valamint az, hogy az 
intézmény Csepel büszkesége legyen. 

Az új épület méretében nagyobb és 
színvonalasabb lesz elődjénél. A nagy 
előadóteremben például 215 ember fér 

majd el egyszerre. Uszoda nem épül, 
mert a tanácsadó testület tagjai a vár-

ható működtetési költségek miatt nem 
támogatták. A gimnázium tanulói az 

egykori Fodor József Egészségügyi 
Szakképző Iskola és Gimnázium épü-
letébe költöztek, amelyet 800 millió 
forintból újítottak fel nekik.

Borbély Lénárd polgármester a Hír-
mondónak elmondta: az önkormány-
zat minden segítséget megad a felújí-
táshoz. Az új gimnázium épülete az 
önkormányzaté lesz. Arra is felhívta 
a figyelmet, hogy a munkálatok zajjal 
és porterheléssel járnak, amiért minden 
csepelitől türelmet és megértést kért. 
A kormánnyal és a kivitelezővel való 
szoros együtt működésben azon dol-
goznak, hogy a lehető legkisebb kelle-
metlenségekkel történjen meg a felújí-
tás. Csepel polgármestere kiemelte: az 
önkormányzat az elmúlt években – az 
óvodaudvar-felújítások és egyéb fej-
lesztések mellett ‒ több csepeli iskolát 
is felújított. A Jedlik Ányos Gimnázi-
um újjáépítése azonban országos szin-
ten is kiemelkedő. A műszaki átadás 
időpontja a tervek szerint 2023 máso-
dik felében lesz. 

Zajlik az új Jedlik építése

Borbély Lénárd polgármester 
madártávlatból készült 
fotókon mutatta meg 

a munkálatok elindulását:

A bontási munkálatok meg- 
kezdéséről Németh Szilárd  

országgyűlési képviselő  
mutatott be látványos videót:

Áldott, békés karácsonyt 
és boldog új évet kívánunk!

Fidesz-KDNP frakció

Borbély Lénárd: az 
önkormányzat megad 

minden segítséget 
a felújításhoz. Az új 

gimnázium épülete az 
önkormányzaté lesz

Németh Szilárd 
a munkaterület átadásán
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December elsejétől kizárólag vé-
dettségi igazolvánnyal léphetnek be 
a szülők az iskolákba, ugyanakkor a 
kormány az állami intézményekben 
elrendelte a kötelező koronavírus 
elleni oltást. A rendelkezés értel-
mében a köznevelési intézményben 
dolgozóknak december közepéig fel 
kell venniük az első oltást. Az elő-
írások szerint az oltatlanokat 2022. 
január 1-jétől fizetés nélküli sza-
badságra küldik.

A Dél-Pesti Tankerületi Köz-
pont által fenntartott intézmé-
nyek közül a soroksári Páneu-
rópa Általános Iskolában teljes 
az átoltottság, de az értékek a 
többieknél is szépen alakulnak.

Juhász Katalin, a Mátyás Király 
Általános Iskola intézményveze-
tője kérdésünkre elmondta: tavaly 
óta hozzászoktak a járványhelyzet-
hez, és ehhez igazodva alakítják ki a 
fogadóórákat, az ebédbefizetéseket és 
egyéb ügyintézéseket is. „Amikor el-
kezdődött a járvány, úgy alakítottuk ki 
az iskolába való betérést, hogy keve-
sebb legyen a felesleges ki-be járkálás 

a szülők részéről. Megváltoztattuk pél-
dául a titkársági fogadás idejét, most 
pedig kijelöltük, meddig jöhetnek be a 
szülők a napközis gyerekért. A védett-
ségi igazolvány kérése nem jelentett 
nagyobb fennakadást. A fogadóórákat 

és szülői értekezleteket már előzőleg is 
online módon tartottuk. Az ebédbefize-

téseknél az átutalással történő fizetést 
javasoljuk. Jelenleg iskolánkban minde-
nütt kötelező a maszkviselés. Pedagógu-
saink közül öt kollégának nincs oltása. 
Amennyiben a munkáltató felszólítása 
után sem lesz meg a beoltottság, akkor 
januártól fizetés nélküli szabadságra 
küldjük oltatlan dolgozóinkat” – mond-
ta el az intézményvezető. 

A Kölcsey Ferenc Általános Iskola kö-
zösségi tereiben kötelező a maszk vi-
selése. A tantermekben viszont az ép-

pen oktató pedagógus határozza meg 
a felvételét – tájékoztatta lapunkat 

Málek István intézményvezető. 
„A szülőket értesítettük a de-
cember elsejétől érvényes jog-
szabályváltozásról a védettségi 
kártya kötelezővé tétele kap-
csán. Nálunk ez nem okozott 
különösebb gondot. A hozzá-
tartozók csak ebédbefizetésnél 
tartózkodnak a gazdasági iro-

dában. Ha megbetegszik valame-
lyik gyermek, azonnal jelzik, utána 

az előírt jogszabályok szerint járunk 
el. Jelenleg negyvenen dolgoznak is-
kolánkban. Alkalmazottaink közül egy 
munkatársunk nem vette fel az oltást. 
Remélem, nem lesz különösebb fenna-
kadás jövőre, és gördülékenyen folyhat 
a tanítás” – tette hozzá. • Antal Zsuzsa

AKTUÁLIS EGÉSZSÉG

Védettségi, kötelező oltás
December 3-a a fogyatékkal élők 
nemzetközi világnapja. A csepeli ön-
kormányzat ebből az alkalomból több 
száz fogyatékossággal élőt látott ven-
dégül az elmúlt években a Nagy Imre 
Általános Iskola tornacsarnokában. 
A pandémia miatt a közös ünneplés 
idén és tavaly is elmaradt, az önkor-
mányzat azonban igyekszik figyelem-
mel kísérni a fogyatékkal élők prob-
lémáit. A világnap kapcsán Szuhai 
Erikával, az önkormányzat Szociális, 
Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bi-
zottságának elnökével beszélgettünk.

„A fogyatékos emberek nemzetközi 
napja nem ünnepnap. Inkább egyfajta 
jelzés az egészséges emberek felé, hogy 
ne feledkezzenek el azokról, akik bizony 
sokkal nehezebben élik meg mindennap-
jaikat tartós betegségük vagy fogyaté-
kosságuk révén. Egy pillanatra álljunk 
meg, és gondoljuk át, mennyivel nehe-
zebb helyzetben és körülmények között 
élnek. Nekünk pedig, akik egészségesek 
vagyunk, az a feladatunk, hogy segít-
sünk” ‒ hangsúlyozta Szuhai Erika. 
„2010-ben, amikor Németh Szilárd or-
szággyűlési képviselő a kerület polgár-
mestere lett, az új vezetésnek számos hi-
ányossággal kellett szembesülnie. Ilyen 
terület volt a fogyatékosügy is. Munkám 
során sikerült polgármesteri támoga-
tással elérnem, hogy a Csepeli Mozgás-
sérültek Önálló Egyesülete a korábbi, 

méltatlanul elhanyagolt, fűtetlen helyi-
ségéből olyan helyre költözhessen, ahol 
ügyfélszolgálati tevékenységet is ellát-
hat. Ugyanakkor komoly eredmény volt 
az is, hogy a csődbe ment, megváltozott 
munkaképességű munkavállalókat fog-
lalkoztató alapítvány dolgozóit felkarol-
tuk, és az önkormányzati tulajdonban 
lévő Városgazda Zrt. munkatársai let-
tek. Kialakítottunk számukra egy olyan 
műhelyt, ahol ma már két műszakban 
dolgoznak, létszámuk elérte a 125 főt” 
‒ tette hozzá Szuhai Erika. 

Egyúttal kiemelte, Borbély Lénárd 
polgármester is szívén viseli a kerü-
let fogyatékos lakóinak helyzetét.  Az 
önkormányzat törekszik arra, hogy a 
mozgássérülteket ‒ ezzel együtt az idő-
seket és a kismamákat is – segítse az 
intézmények, járdaszigetek akadály-
mentesítésével. „A kerületünkben mű-
ködő Mészáros Jenő Óvoda, Általános 
Iskola és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézményben Gajdócsi 
Nóra igazgató asszony vezetésével kivá-
ló gyógypedagógusok látják el a speciá-
lis tanítást, gondoskodást igénylő gyer-
mekeket. Az intézmény alapítványát is 
igyekszik rendszeresen támogatni az ön-
kormányzat. A kerület rendezvénynap-
tárában évek óta szerepel a fogyatékkal 
élők világnapja. Az ebből az alkalomból 
szervezett programot rendszeresen 300 
fő feletti létszámmal tartjuk, az elmúlt 
két évben azonban a járvány miatt ez 
elmaradt. Persze tudjuk, hogy itt sem 

lehet mindenkit elérni, sokan szégyellik 
fogyatékosságukat, pedig nem szabad-
na. Arra biztatok minden, kerületünk-
ben élő fogyatékos lakót, hogy ne féljen 
szólni, ha problémája van. Jelezzék azt 
az önkormányzatnál, a HSZI-nél, vagy 
a Mozgássérültek Egyesületénél, igyek-
szünk megoldást találni. Sajnos a gond 
mindig sokkal több, mint amennyi a 
megoldás, de bízom benne, hogy minél 
több esetben sikerül segíteni” ‒ tette 
hozzá Szuhai Erika. • CSA-PE

Fogyatékkal élők világnapja

Szuhai Erika

Telefonon, interneten 
tartják a kapcsolatot

Rizmayer Antalné, a Csepeli 
Mozgássérültek Önálló Egyesü-
letének alelnöke: „A fogyatékkal 
élők eleve kevesebb helyre jut-
hatnak el normális körülmények 
között, a járvány miatt pedig ez 
hatványozottabban így van. A 
fogyatékkal élőkkel telefonon, in-
terneten keresztül tartjuk a kap-
csolatot. Az önkormányzat ré-
széről kedves gesztus volt, hogy 
a fogyatékkal élők számára, akik 
igényelték, házhoz szállították a 
burgonyát és az almát az ingye-
nes burgonyaosztás alkalmából.     

Személyes életemben nagy öröm 
ért, mert egy hónapja megszüle-
tett harmadik unokám, egy kisfiú, 
aki beragyogja az életemet. Há-
rom gyerekem van, a most szülő 
lányom Londonban lakik, két éve 
nem találkoztunk, most elutaztam 
hozzá két hétre. Londonban gya-
korlatilag mindenki maszkban jár, 
betartják a járványügyi szabályo-
kat. Én is felvettem már a harma-
dik oltást. Itthon, az egyesületünk 
tagjainak túlnyomó zöme beol-
tatta magát, így sorstársaimnak 
nagyobb lehetőségük van, hogy 
kimozduljanak az otthoni bezárt-
ságból.”

Oltás gyerekeknek
December 8-ától a vakcinainfo.gov.hu oldalon lehet regiszt-
rálni az 5–11 éves gyerekeket a koronavírus elleni oltásra. 
Az oltás az erre kijelölt kórházi oltópontokon és a házi gyer-
mekorvosoknál történik Pfizer vakcinával. A kórházi oltópon-
tokra internetes időpontfoglalót nyitnak, ezen keresztül lehet 
jelentkezni. Az interneten azok a szülők tudnak majd idő-
pontot foglalni, akik érvényes regisztrációval rendelkeznek. 
Amennyiben a szülő szeretné gyermekét beoltatni, érdemes 
azt jelezni a házi gyermekorvosnak is. Az érvényesen regiszt-
rált gyermekről a taj-szám szerint illetékes házi gyermekorvos 
is tájékoztatást kap. A vakcinaszállítmány várhatóan 69 ezer 
gyermek oltását teszi lehetővé december 15-étől. A második 
oltás az első után 3 héttel esedékes. Csepelen a Görgey tér 6. 
szám alatt zajlanak az oltások december 15-től, a védőnők 
és a házi gyermekorvosok segítségével. Friss információkat 
közösségi oldalunkon olvashatnak majd.

fotó: pixabay
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A csepeli önkormányzat minden év 
novemberében megrendezi a Szent 
Erzsébet Jótékonysági Bált, amelynek 
bevételéből rászoruló vagy hátrányos 
helyzetű közösségeket támogat. Eb-
ben az évben a nehéz sorsú csepelieket 
pártfogolta, illetve a koronavírus-jár-

vány miatt árván, félárván maradt gye-
rekek számára is gyűjtött a hivatal. Bár 
a bál az idén a járványhelyzet miatt 
elmaradt, a városvezetés a rendezvény 
belépő- és pártfogói jegyeiből befolyt 
összeget így is átadta két közösség-
nek: 1 367 500 forintot a Csepeli Lelké-

szi Körnek, s ugyanekkora összeget a 
Regőczi Alapítványnak ajánlott fel. A 
Regőczi Alapítványt Áder János köz-
társasági elnök hozta létre azzal a cél-
lal, hogy hosszú távú és személyre sza-
bott gondoskodást biztosítson azoknak 
a gyermekeknek, akik a világjárvány 
idején elvesztették egyik vagy mindkét 
szülőjüket.

Borbély Lénárd polgármester ado-
mánylevél formájában jelképesen adta 
át a támogatás értékét Kispál György 
plébánosnak, a lelkészi kör elnökének, 
valamint az alapítványt képviselő Nagy 
Enikő operatív vezetőnek. 

A városvezető mindenkinek megkö-
szönte a nemes cél érdekében juttatott 
értékes hozzájárulásokat.

Erdélyi kirándulás     
Ötnapos kiránduláson vettek részt 
a Vermes általános iskola diákjai a 
Határtalanul program keretében. A 
kirándulás első állomása Déva vára 
volt, majd a vajdahunyadi vár kö-
vetkezett, ahol az idegenvezető sok 
információt elmondott. Az első szál-
lásuk Torockón volt. A reggeli séta 
után a Tordai hasadékhoz indultak 
a gyerekek, majd Tibódra, a követ-
kező szálláshelyre mentek. Széke-
lyudvarhelyre is ellátogattak: itt 
meghatározott képeket kellett készí-
tenünk. Volt, aki még egy apácával 
is beszélgetett. A városnézés után a 
parajdi sóbánya következett. A visz-

szaérkezés után egy hagyományos 
székely esküvőn vettek részt egy 
székely vőféllyel, majd a nap lezá-
rásaként néptáncot is tanultak. Ellá-
togattak a szállásuk közelében lévő 
Mini Transzilvániához, ahol meg-
csodálták Erdély látványosságainak 
kicsinyített mását, utána megnéztek 
egy faszénégetőt, délután pedig lo-
vas kocsin mentek el egy gazdaság-
ba. Nagy meglepetésükre egy medve 
nyomait is látták. Székelyudvarhely-
re visszatérve a Megemlékezési szo-
borparkot és a Támadt várat keresték 
fel, Nagygalambfalván pedig a Ká-
nyádi Sándor Általános Iskolát, ahol 
az ottani gyerekekkel egy barátságos 
kosár- és focimeccset játszottak. 

CIVIL ÉLET KULTÚRA

Kik kapták az Erzsébet bál bevételét?

Első alkalommal rendezte 
meg az Egressy Béni Refor-
mátus Művészeti Szakgim-
názium nyílt nappal egybe-
kötött ötnapos fesztiválját 
november 22-e és 26-a kö-
zött. Csepel több helyszí-
nén kiváló művész tanárok 
léptek fel, és a legtehetsé-
gesebb zenész- és színész-
hallgatók is bemutatkoztak. 
A fesztivál zárókoncertjé-
nek a Királyerdei Művelő-
dési Ház adott otthont.

Az intézmény képviseleté-
ben Kovács Zalán László 
igazgató köszöntötte a ven-
dégeket. A szakgimnázi-
um központjának nevében 
dr. Papp Kornél, a Bocskai 
István Református Okta-
tási Központ főigazgatója 
beszédében példaértékűnek 
nevezte a növendékek mű-
vészeti versenyeken való 
kiváló szereplését. Hangsú-
lyozta: Csepel-sziget legna-
gyobb tanulói létszámmal 
rendelkező iskolájának mű-
vészeti teljesítménye fejlő-
dött az elmúlt másfél évben. 
A fesztivál társszervezésé-
hez örömmel csatlakozott a 
városvezetés, amelynek kép-
viseletében Borbély Lénárd 
polgármester, az esemény-
sorozat fővédnöke szólt a 

résztvevőkhöz. Megköszön-
te az iskolának az elmúlt 
évek partnerségét, s kiemel-
te, a kulturális misszióban 
fontos munkát végeznek az 
utánpótlás terén is. 

A zárókoncerten elsősor-
ban a népzene kapott teret. 
Népzenészek léptek szín-
padra többek között gyime-
si dallamokkal, kanásztán-
cos muzsikával, macedón 
népdallal. Végezetül alkal-
mi kórus is alakult művész 
tanárokból, diákokból és a 
közönség soraiból, amely 
közegben a növendékek és 
tanáraik is igen jól érezték 
magukat, illetve örömükre 
szolgált, hogy a közönség 
szeretetét napról napra átél-
hették. 

Az EgressyFeszt fesztivál-
igazgatója kérdésünkre el-
mondta: sikeres hetet zártak, 
s mára jelentős művészeti 
műhellyé vált intézményük. 

A nyitókoncerten és szin-
te minden templomban telt 
házzal adták elő műsora-
ikat. „2020 nyarán lettem 
az iskola igazgatója. Mint 
előtte ott tanító pedagógus, 
s mint művész, pontosan fel-
térképeztem, hogy milyen le-

hetőségeket rejt magában az 
iskola. Jelenleg 750 növen-
dékünk van, és több mint 270 
gyermeknek óvodás foglal-
kozásokat tartunk. Oktatási 
palettánkon a zeneművészet, 
a táncművészet és a színmű-
vészet egyaránt megtalálha-
tó. Örömmel mondhatom, 

hogy arculatunk megújult, 
és a fesztivál szervezésénél 
úgy gondoltuk, hogy Csepelt 
is be tudjuk mutatni, mint 
a kulturális értékekre fogé-
kony kerületet. A fesztivállal 
hagyományt szeretnénk te-
remteni” – tette hozzá Ko-
vács Zalán László. • AZS

EgressyFeszt: rendezvénysorozat Csepelen

Áldott ünnepeket 
és boldog új évet 
kívánunk!
 
Közösen Csepelért Lokálpatrióta Egyesület

Áldott karácsonyi ünnepeket és 
egészségben gazdag boldog új évet 

kívánok, szeretettel:

Németh Szilárd
honvédelmi miniszterhelyettes

Kispál György és Nagy Enikő az adomány 
átvételekor Borbély Lénárd polgármesterrel

fotó: Tóth Beáta
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A csepeli önkormányzat naptár-fotópá-
lyázatot hirdetett kerületi hobbifotósok 
számára. Azoknak a lelkes amatőrök-
nek a jelentkezését várták, akik Csepel 
épített és természeti értékeit, kerületi 
eseményeket, rendezvényeket vagy kö-
zösségi életérzéseket örökítettek meg.  
A beérkezett pályaműveket Borbély 
Lénárd polgármester közös-
ségi oldalán mutatták be, ahol 
online közönségszavazás 
döntött, mely képek kerülje-
nek be a falinaptárba. Évsza-
konként a kilenc legtöbb sza-
vazatot kapott képből a zsűri 
döntése alapján állt össze a 
jövő évi falinaptár. „Hatal-
mas volt az érdeklődés a Cse-
pel naptár – 2022 fotópályázat 
iránt, több mint százan küldték 
el képeiket. Ezúton szeretném 
megköszönni minden pályázó-
nak a szebbnél szebb fotókat. 
A beérkezett pályaművek kö-
zül azok a képek kerültek ki-
választásra, melyek a formai 
követelményeknek megfeleltek, 
azaz a naptárban való megje-
lenéshez szükséges minőség-
ben készültek” ‒ írta a polgár-
mester Facebook-oldalán.

A legtöbb szavazatot 
kapott pályázókat 
kérdeztük
Juhászné Szirmai Edit: 
„Hobbiból, a saját mobiltele-
fonommal fotózok körülbelül 
másfél éve. Amerre járok, 
szívesen lefényképezem a ne-
kem tetsző tájat. Óvodape-
dagógusként dolgozom, és a 
kolléganőm hívta fel a figyel-
memet a pályázatra. Szeretek 
sétálni a Kolonics sétányon, 
tetszik a természet, a fák, a 
Duna. A februári nyertes fo-
tóm ott készült: a fejemben 
megkomponáltam a képet, 
így készült a fotó. Mielőtt a 
pályázatra beküldtem volna 
őket, az Instagram-oldala-

mon megszavaztattam az érdeklődők-
kel, hogy szerintük mely képeimet ér-
demes versenyeztetni. Örülök, hogy két 
fényképem is szerepelni fog a készülő 
naptáron.” 

Szabó-Ambrus Tamás: „Nagyon jó ér-
zés, hogy tetszettek a fotóim. A pályá-

zatot két kedves ismerősöm ajánlotta, 
ők jól ismernek és tudják, hogy szere-
tek fotózni. A pályázatra három képpel 
neveztem, amiket kedvenc csepeli sétá-
nyomon, a Kolonicson készítettem, még 
nem is sejtve, hogy majd kerületem nap-
tárába is bekerülhetnek. Mind a termé-
szet-, mind a portréfotózást kifejezetten 

szeretem, nekem ez az egyik 
hobbim. Amikor megtudtam 
az eredményt, nagyon örül-
tem. Bízom benne, hogy jö-
vőre is lesz hasonló.”

Pálfalvi László: „Nagy öröm 
és megtiszteltetés, hogy két 
fotóm is bekerülhet a 2022-
es naptárba. Boldog vagyok, 
hogy ennyi embernek tetszet-
tek a képeim, és hogy egy kis 
örömöt tudtam szerezni.  A fo-
tópályázatról Borbély Lénárd 
polgármester úr közösségi ol-
daláról értesültem. Több mint 
harminc éve dolgozom az ál-
lamigazgatásban. Harmincöt 
éve fotózom, ez a hobbim. Leg-
inkább a családom miatt kezd-
tem el, hiszen három gyerme-
kem bőven ad témát. Nagyon 
szeretem a természet- és az 
épületfotózást is, ami egyben 
a munkámhoz is tartozik. Ter-
mészetesen több fotóm is ké-
szült az évek alatt itt Csepelen. 
Nagyon boldog vagyok, hogy 
a főváros és a kerület egyik, 
ha nem a legszebb részén, a 
Királymajorban lakhatok.”

A naptár 990 forint önkölt-
ségi áron megvehető decem-
ber 23-án és  27-28-29-30-án 
8 és 16 óra között a Radnóti 
művelődési házban, január 
3-ától nyitvatartási időben 
a Radnótiban, a Királyerdei 
MH-ban, a Rákóczi Kert-
ben, a Szabó Magda Közös-
ségi Térben, a nyugdíjasház-
ban, a Csepel Galériában, a 
Trianon Házban.

Budapest legkedveltebb jégfolyosós 
korcsolyapályája, a Csepeli Jégpark 
csaknem kétezer négyzetméteren egé-
szen 2022. február végéig várja a téli 

sport kedvelőit. A megnyitón Borbély 
Lénárd polgármester elmondta: közel 
tíz éve várja Csepel szívében korcso-
lyázási lehetőség a téli sport szerelme-

seit. A jelenlegi helyén, a Szent Imre 
téren az ország legkülönlegesebb jég-
pályája 2015 óta biztosít lehetőséget 
szabadtéri sportolásra. 

Csepeliek fotói a kerületi naptáron Csepeli Jégpark: február végéig nyitva

A nyitóünnepségen a Magyar 
Országos Korcsolyázó Szövetség 

Team Passion Jégtánc 
Szakosztályának tagjai léptek fel

A Mikulás is ellátogatott a Csepeli 
Jégparkba december 6-án

Video a jég-
pályáról:

2021. NOVEMBER 26. – 2022. FEBRUÁR 27.

KORIZZ VELÜNK!

CSEPEL, SZENT IMRE TÉR – A HÉV-MEGÁLLÓ MELLETT

TANÍTÁSI NAPOKON: 14:00 – 21:00 ÓRÁIG
SZOMBATON, VASÁRNAP, MUNKASZÜNETI NAPOKON 
ÉS TANÍTÁSI SZÜNETBEN: 8:00 – 21:00 ÓRÁIG
DECEMBER 24-ÉN ÉS 31-ÉN: 8:00 – 16:00 ÓRÁIG
ISKOLAI CSOPORTOK OKTATÁSA: 
TANÍTÁSI NAPOKON 8:00–14:00 ÓRÁIG

NYITVA:

KORCSOLYAOKTATÁSRA AZ ALÁBBI TELEFONSZÁMON 
LEHET JELENTKEZNI: 06-70-426-0769

ÁRAK: BELÉPŐ: CSEPELI LAKOSOKNAK 700 FT/FŐ
 NEM CSEPELI LAKOSOKNAK 1200 FT/FŐ
KORCSOLYAKÖLCSÖNZÉS: 700 FT/FŐ
KORCSOLYAÉLEZÉS: 1000 FT/FŐ

CSEPELI JÉGPARK
AZ ORSZÁG ELSŐ JÉGFOLYOSÓS KORCSOLYAPÁLYÁJA

A CSEPELI JÉGPARK TERÜLETÉRE 
18 ÉVEN  FELÜLI LÁTOGATÓK CSAK VÉDETTSÉGI  IGAZOLVÁNNYAL 

LÉPHETNEK BE, TOVÁBBÁ A FAHÁZ/MELEGEDŐ TERÜLETÉN  KÖTELEZŐ A VÉDŐMASZK HASZNÁLATA.

Jegpark_CSH_1per2_MEGNYITO NELKUL.indd   1 12/10/21   15:49
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Tari Tibor ifjú kora ellenére a régi 
tárgyak szenvedélyes gyűjtője. Évek 
óta lelkesen kutatja a Csepelhez kap-
csolódó ritka és különleges darabo-
kat, több száz retró tárgy tulajdono-
sa. Gyűjteményének éppúgy része az 
NDK-s hajszárító, a Sokol rádió, mint 
a Danuvia Csepel 125-ös motorke-
rékpár. Tibor a Jedlik Ányos Gimná-
ziumban tanul, a sport fontos része 
az életének, tíz éve atletizál, a Csepe-
li-Dac versenyzője. Többpróbázóként 
országos és nemzetközi versenyek, 
diákolimpiák sikeres szereplője. 
2018-19-ben kimagasló tanulmányi 
és sporteredményéért Jó tanuló – Jó 
sportoló elismerésben részesült.

A régiségeknek otthont adó garázsba 
lépve valódi időutazásban lehet részünk. 
A fal mellett régi Csepel biciklik és mo-
torkerékpárok állnak. A polcokon retró 
játékok mellett kávéfőzők, zseblámpák, 
hajszárítók sorakoznak, de megtalálha-
tók itt szódásszifonok, demizsonok, va-
salók, régi tévék és rádiók is. 

Egy Wartburggal kezdődött
„A régi tárgyak iránti szenvedélyem 
egészen kiskoromig nyúlik vissza. Óvo-
dából hazafelé menet egyszer meglát- 
tam egy Wartburgot, ami nagyon meg-
tetszett. Járműfanatikus lévén elmesél-
tem otthon apának. Előkerült apa régi 
Matchbox-gyűjteménye, így sikerült be-
azonosítanunk az autót. Ez az első élmé- 
nyeim egyike, a gyűjtőszeretet azonban  
a véremben van, hisz dédapám és nagy-
papám is gyűjtők voltak, kedvelték a ré- 
giségeket, de apukám is megmentett már  

jó néhány kidobásra ítélt darabot. Ko-
molyabban tizenkét éves korom óta fog-
lalkozom ezzel a hobbival. Ekkor kezd-
tem el rokonok, ismerősök körében is 
keresgélni, szóltam, ha régi tárgyakra, 
hagyatékokra bukkannak, gondoljanak 
rám. Ha láttam valakinél egy retró da-
rabot, megkérdeztem, mit kezdene vele. 
Sok tárgyat kaptam és vásároltam is az 
évek során”‒ meséli Tibor. Hobbiját a 
barátok is érdekesnek találják, támo-
gatják, sőt segítenek, hogy újabb tár-
gyakra leljen, de nagyszüleitől is ren-
geteg régiséget örökölt. 

„Az itt látható tárgyak negyede nagy-
papám gyűjteményéből való. Ő a Csepel 
Művekben dolgozott, a villanyszerelő-

részleg vezetője volt. Sok tárgyat kapott 
a munkájáért cserébe, többek között in-
nen származnak a motorkerékpár-alkat-
részek is. Ez a hamutartó nagypapám 
asztalán állt, a sakk és a kártyatartó is 
az övé volt, de a porcelánok is” – mutat 
a vitrin mögött lévő tárgyakra Tibor. „A 
hetvenes-nyolcvanas évekbeli játékok is 
jórészt egy helyről származnak, a kör-
nyékünkön sokáig lakatlanul álló házból 
kerültek ide. Az új tulajdonos megenged-
te, hogy körbenézzek a padláson, s ami 
megtetszik, elhozzam” ‒ idézi fel. 

Csepelhez kötődő tárgyak
Tibor két éve már csak Csepelhez köt-
hető tárgyakat gyűjt. Mindennek örül, 
amin „Csepel” vagy „Weiss Manfréd” 

felirat olvasható. „Nagyon szeretem ezt a különleges, ritkaság-
nak számító Radiátor és Kazán feliratú órát, de büszke vagyok 
a teljes Globus konzervgyűjteményemre is, mely az 1920-as, 
1930-as évekből való. Weiss Manfréd gyára kezdetben a Lövöl-
de téren működött, 1892-ben költözött át Csepelre, ekkor még 
konzerveket is gyártottak, az első világháború idejére azonban 
átálltak a lőszergyártásra” – avat be Tibor. Ahogy mondja, 
minden tárgynak megvan a maga története, minden darabot 
számon tart. Szereti, ha tárgyak eredeti állapotban kerülnek 
hozzá, ha valami felújításra szorul, igyekszik megjavítani. 
Helyszűke miatt azonban néha meg kell válnia egy-egy da-
rabtól, így is csak a gyűjtemény negyede látható a garázsban, 
a többi otthon van. Tibor főként a közösségi média retrócso-
portjaiban keresgél újabb tárgyakat, de apróhirdetési oldala-
kon is szívesen böngészget. A hobbiját maga finanszírozza, 
ismerősöknél vállal munkát, füvet nyír, kertészkedik, és az 
eladott tárgyakból is akad bevétele.

Sport és gyűjtőszenvedély
„Most vásároltam meg az első hagyatékomat, ami Weiss 
Manfréd feliratú dombornyomott levélpapírt, jegyzettömböt, 
töltőceruzát, hamutálat és egy belépőt is tartalmaz a gyár 
sporttelepére” ‒ mondja. Tibor antik és retró tárgyak iránti 
szeretetét mutatja az is, hogy a kötelező ötvenórás közösségi 
szolgálatot a Királyerdei Művelődési Ház Helytörténeti Gyűj-
teményében teljesítette. „Ott voltam nyári munkán, ügyeltem a 
kiállításon és a bunkerben is. A gyűjtemény munkatársai pél-
daértékű munkát végeznek, egyszer szeretnék én is egy hason-
ló kiállítást létrehozni, a tanulás és a sport mellett, azonban ez 
egyelőre csak terv.” A jövőről beszélgetve Tibor elmondta, 
érettségi után a Testnevelési Egyetemen szeretné folytatni ta-
nulmányait, atlétika edzői vagy osztatlan tanári szakon. A 
kereskedelemben is el tudná képzelni magát, hiszen régóta 
foglalkozik tárgyak vételével-eladásával. „Szeretnék tovább 

fejlődni az atlétikában is, válogatott szintre eljutni. Minden ál-
mom egy olimpia, a tízpróbán belül pedig elérni a 9000 pontot. 
Ami a gyűjtőszenvedélyt illeti, régi vágyam egy Weiss Manfréd 
100-as motorkerékpár, illetve egy háború előtti Weiss Manf-
réd kerékpár is.” • Potondi Eszter

Időutazás a múltba

Áldott, békés karácsonyi ünnepet,
egészségben és sikerekben gazdag,

Újévet kívánunk!

 

Csepeliek a Csepeliekért Egyesület

Ökokarácsonyi készülődés 
A környezettudatos ünnepvárásra hívta fel a figyelmet a 
Radnóti Miklós Művelődési Ház Ünnepelj zölden elne-
vezésű programja. A hagyományos garázsvásárral egy-
bekötött ökokarácsonyi rendezvényen környezetbarát 
ajándék- és dekorációs ötletekkel ismerkedhettek meg az 
érdeklődők. „A program célja, hogy kicsit másképp tekint-
sünk az ünnepekre. Fontos kérdés, hogyan tehetjük kör-
nyezettudatosabbá az életünket, és hogyan tudjuk mindezt 
megvalósítani karácsonykor is. Ennek egyik módja, ha a 
tömegfogyasztás helyett visszafogottabban, átgondoltab-
ban vásárolunk, lassítunk a tempónkon, jobban odafigye-
lünk egymásra” – mondta Ligeti Ágnes, a művelődési ház 
intézményvezetője. Egyúttal hangsúlyozta, egyre inkább 
felértékelődik a saját kezűleg készített ajándékok jelentősé-
ge is. A csomagolásnál is jobban tudatosulhatna, mekkora 

összegeket költünk díszpapírra, ami végül a szemétben köt 
ki, pedig újrafelhasznált anyagokból, textilekből is lehet 
ízléses, szép csomagolást készíteni. 

A garázsvásáron használt ruhák, játékok, sok-sok apróság 
talált új gazdára. A rendezvényen ugyanakkor leadhatók 
voltak a műanyag kupakok, a használt elemek, farmerek, 
kávékapszulák is, ez utóbbiak környékbeli vállalkozók 
munkája nyomán hasznosulnak újra. A programon a gye-
rekre is gondoltak. A Klíma Kuckó asztalainál a legkiseb-
bek – dobozkartonból, feleslegessé vált cédélemezekből, 
tobozokból, levelekből – fenyődíszeket készíthettek, me-
lyek a megszokott üvegdíszek helyett a művelődési ház 
karácsonyfájára kerültek. • PE

A program a KEHOP-12.1-18-2018-00037 azonosítószámú, „Klímastraté-
gia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Csepe-
len” című projekt keretében valósult meg. 

HAGYOMÁNY HAGYOMÁNY

Tari Tibor és a gyűjtemény egy része

A régi tárgyaknak otthont adó garázsba lépve valódi időutazásra indulhatunk 

fotó: Tóth Beáta
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24 órával szólnak. Tavaly a vírus miatt 
lemondtam a karácsonyozást a csalá-
dommal. Édesanyám nyugdíjas óvónő, 
Kispesten él. Videóhíváson keresztül 
szinte mindennap beszélünk. Most je-
leztem neki, hogy inkább mindenki ma-
radjon otthon, s ha lecseng a járvány, 
nyugodtabban összejöhetünk. Úgy ér-
zem, nekünk is alkalmazkodnunk kell az 
aktuális helyzethez, most ez a legfonto-
sabb, hogy megoldjuk.”

Szilágyi Sándor, Csepel rendőrkapi-
tánya: „Hagyományos módon, családi 
körben töltöm a szentestét. Velem van 
a feleségem, három fiam és az ő barát-
nőik. Szépen feldíszítjük a fenyőfát, és 

elhelyezzük az ajándé-
kainkat. Az ünnepi 

vacsora változó: 
lehet töltött ká-
poszta, sült hús, 
halat azonban 
csak a középső 

fiam szokott enni. 
Neki a feleségem kü-

lön elkészíti a halételt. Természetesen 
elmaradhatatlan a bejgli és más édes-
ség. A feleségem hobbija, hogy minden 
hétvégén süteményt készít, karácsonykor 
pedig ez különösen így van. A kapitány-
ságunkon hagyomány, hogy vezetőtársa-
immal együtt egy kis ünnepség kereté-
ben köszöntjük a szentestén szolgálatot 
teljesítő munkatársainkat, és átadjuk ne-
kik a Budapesti Rendőr-főkapitányság 
ajándékát. Személyes életemben kemény 
tanulással is telnek majd a karácsony kö-
rüli napok, mert a Nemzeti Közszolgála-
ti Egyetemen decemberben és januárban 
vizsgaidőszak van. Idén szeptemberben 
kezdtem el ugyanis a tanulmányaimat 
az egyetem rendészeti vezető mesterkép-
zés szakán. Ez négy féléves tanulmányt 
jelent, félévente pedig vizsgáznom kell 
különféle tantárgyakból.” 

Tátrai Zsuzsanna néprajzkutató: „Hosz-
szú évek óta hagyomány, hogy a kará-
csonyt nálam ünnepli a család. Sajnos a 
férjemet tavaly elvesztettem, rövid időre 
megszakadt ez a hagyomány, de elhatá-
roztam, hogy folytatnom kell az eddigi 
családi tradíciót, így idén ismét nálam 
gyűlik össze a család, és megint pla-

fonig érő fát díszítünk fel az unokáim-
mal. A szentestét három gyermekemmel 
és családjukkal töltöm. December 24-én 
a megszokott ünnepi menüvel készülök. 
Apai nagyszüleim Felvidékről származ-
nak, így nálunk káposztaleves kerül az 
asztalra. Korábban mákos gubát is ké-
szítettem, de a család nem kedvelte any-
nyira. Próbálok alkalmazkodni a csa-
ládtagok ízléséhez, így évek óta rántott 
hallal és krumplisalátával is készülök, 
mákos, diós és gesztenyés bejglit is sü-
tök.  Szenteste egy palóc hagyományhoz 
is ragaszkodom. Egy almát annyi felé 
vágunk, ahányan az asztal körbe üljük, 
hogy a család úgy tartson össze, ahogy 
az alma is együvé tartozott. Hosszú év-
tizedek óta füstölt kolbászt és lekvárt 
adok ajándékba a családnak, amit ma-
gam készítek, emellé pedig egy üveg bor 
vagy pezsgő is kerül. Mindig igyekszem 
például egy tálcával, kosárral szebbé 
tenni a csomagolást. December 25-én 

általában a fiamnál 
szoktunk találkoz-

ni. A menyem 
édesapja István, 
így az István- 
napot is ek-
kor ünnepeljük. 

Ilyenkor kétszer is 
kimozdulok otthon-

ról, holott a néphagyomány szerint ezen 
a napon otthon kell maradni. December 
26-án nagy családi összejövetel van ná-
lam, ilyenkor találkozik a tágabb család, 
harmincan-negyvenen üljük körbe az 
asztalt.” • Antal-Csarnai-Potondi

Csepeli Anzix 

Csepeli Anzix címmel nyílt kiállítás 
a Csepel Galériában december 9-én. 
Pálffy Katalin szobrászművész nyitot-
ta meg a tárlatot, röviden bemutatva a 
műveket és a művészeket.   

A galériában olyan festmények, fotók, 
szobrok, textilek kaptak helyet, ame-
lyeknek alkotói valamilyen módon kö-
tődnek, kötődtek a csepeli művészeti 
közösséghez. Megtekinthetők – többek 
között –  Szőke Gábor Miklós, Málik 
Irén, Kirják Miklós, Gál Judit, Gábor 
Éva Mária, Tóth Alíz, Lukács József, 
Kutas Ágnes, Bényi Eszter, Polgár 
Judit, Vancsura Rita, Eszes Zoltán és 
Pálffy Katalin munkái. „Nagy élményt 
jelentett az anyaggyűjtés. Színes, gaz-
dag, látványos kiállítás jött létre, amit 
egészen február végéig megnézhet a kö-
zönség” – mondta el a szobrászművész 
a megnyitón. 

A kiállítás 2022. február 21-éig látha-
tó a Csete Balázs utca 15. szám alatt, 
hétfőtől csütörtökig 9 és 16 óra kö-
zött. Pénteken előzetes bejelentkezéssel 
(06-1/278-0711). 

A karácsony a legszebb, legmeghit-
tebb ünnep, melyet minden család-
ban más hagyományok, tradíciók, 
szokások öveznek. Többek között 
egy mentőápolót, egy cukrászt és 
egy néprajzkutatót is megkérdeztünk 
arról, hogyan tölti a karácsonyt. 

Bali Sándor cukrászmester, a Lord  
Mignon tulajdonosa: „Szentestén 14 
óráig tartunk nyitva, a vásárlóink addig 
vehetik át a megrendelt vagy kész cuk-
rászkészítményeinket. Utána hazame-
gyünk, és pihenünk. Én egyedül leszek 
otthon, mert tavaly megözvegyültem, 
a fiam pedig Szingapúrban dolgozik, 
ahonnan nem könnyen ugorhat haza 

a magyar feleségével 
és a pici unokám-

mal. Elfoglalom 
magam, főzök, 
a következő na-
pokban pedig 
meglátogatom a 

rokonaimat. Kará-
csonyra rengetegféle 

süteményt készítünk. Kedvenc a bejgli, 
amelyből nemcsak diós és mákos léte-
zik, hanem meggyes, szilvás, mazsolás, 
marcipános is, és még sorolhatnám, 
tehát egyéni kívánság szerint sütjük 
őket. Svédországba is küldünk bejglit 
kis mennyiségben egy hungarikumokat 
áruló cégnek pár éve. Készítünk zserbót, 
stollengolyót, réteseket, teasüteménye-

ket, gyümölcskenyereket, mézes szívecs-
kéket, mézes krémest, mézes puszedlit, 
habcsókot, dióscsókot, pogácsákat. 
Kedveltek a különféle torták, amelyeket 
kérés szerint szépen feldíszítünk arany-
nyal, pirossal, zölddel, hópelyhekkel. 
Vannak ajándéktorták, fatörzstorták, 
torták igény szerint. Odafigyelünk, és 
jelezzük a tojásérzékenységet, tejérzé-
kenységet, a cukor mennyiségét. Ha ka-
punk jó receptet, akkor úgy készítjük el 
az édességet. A fiamnak és családjának 
öt rúd diós bejglit küldök Szingapúrba 
gyorspostával, négy nap alatt meg is 
kapják az ajándékot.”  

Dobák András, a Tóth Ilona Egész-
ségügyi Szolgálat főigazgatója: „A 
karácsonyt mindig családi körben ün-
nepeljük. Szerencsére édesanyám és 
anyósomék is velünk vannak még, így 

szenteste napján elme-
gyünk az idős szü-

lőkhöz, beszél-
getünk, együtt 
töltjük az időt, 
de egész évben 
figyelünk rájuk, 

gondoskodunk ró-
luk. Édesanyámnál 

szoktunk összejönni a testvéreimmel is 
ünnep idején. Mivel a gyermekeim na-
gyon közel laknak hozzánk, a lányomék-
kal közösen átmegyünk 24-én délután 
a fiam családjához is, ott már van egy 

három és fél éves unokánk. Az estét ott-
hon töltjük. A hagyományos karácso-
nyi menü halászlé, töltött káposzta, de 
hidegtálak, bejgli, sütemények, hókifli, 
zserbó is kerül az asztalra. Ha úgy ala-
kul az este, elmegyünk az éjféli misére a 
Béke téri templomba. Korábban, amikor 
évtizedekig kórházban dolgoztam, sok 
karácsony munkával telt. Bár ünnepek 
alatt zárva lesz a szakrendelő, de a két 
ünnep között dolgozni fogok. Sajnos a 
vírusnak nincs karácsony, a vészhelyzet 
sok munkát ad. Bár nem teljes műszak-
ban, de délelőttönként folytatódnak az 
oltások, de a szakrendelő-fejlesztéshez 
kapcsolódó átalakítások is több elfog-
laltságot, odafigyelést igényelnek.”

Kiss Dezső mentő szakápoló: „Rendkí-
vül családias hangulatú a mentőállomá-
sunk. Már novemberben kiteszünk egy 
kívánságlistát, aszerint alkalmazkodunk 
egymáshoz az ünnepi beosztással. Két 
kollégámnál ebben az időszakban pél-

dául kisbaba várható. 
A családosok álta-

lában karácsony-
kor szeretnének 
otthon maradni. 
Mondhatni régi 
motorosnak szá-

mítok a kerületben, 
1992. február 14-én 

kezdtem az OMSZ-nál dolgozni. Ke-
resztanyámtól kaptam kedvet az egész-
ségügyi munkához, aki gyógyszertári 
asszisztensként dolgozott a SOTE egyik 
gyógyszertárában. Nagyon szeretem a 
munkám, a mai napig motivál, ha segít-
séget nyújthatok, így az ismerősöknek, 
barátoknak, családtagoknak is. Jólesik 
a visszajelzés egy-egy tanácsom kap-
csán. Néha előfordul itt Csepelen, hogy 
emlékeznek rám az idősebbek, akik 
rendkívül hálásak érkezésünkkor. Idén 
szerencsésen alakul a beosztásom, a 
szentestét otthon töltöm. Karácsonykor 
mindkét ünnepnap nappal dolgozom, 
szilveszterkor ugyancsak munkában le-
szek. Ha tetőzik a járvány, berendelhet-
nek dolgozni, persze ez minden évben 
benne van a pakliban. Általában előtte 

Év végi hagyományok, családi szokások
14 csepeli hírmondó csepeli hírmondó 15KARÁCSONY KARÁCSONY
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Kisgyermekként jött közénk

Az 1938-ban megrendezett budapesti 
34. Eucharisztikus Világkongresszus óta 
énekeljük lelkesen: „Egykor értünk testet 
öltött, kisgyermekként jött közénk...” Ó, 
milyen boldogok lehettek az akkori embe-
rek, sóhajtunk fel. Milyen boldog lehetett 
Szűz Mária ‒ gondolnánk szent irigység-
gel. De hallgassuk csak Krisztus szavait: 
„Aki teljesíti Mennyei Atyám akaratát…
az nekem mind testvérem, nővérem és 
anyám”! És figyeljük csak, hogyan bont-
ja ki Szent Ágoston: „Szűz Mária több-
re tartotta azt, hogy Krisztus tanítványa 
lett, mint azt, hogy Krisztus anyja volt… 
sőt hűségesebben őrizte lelkében az isteni  
igazságot, mint méhében a magzatot”. Ak-
kor karácsonyra bennem is meg tud szü-
letni az Ige? Meg tud foganni és meg tud 
születni, ha úgy fogadjuk, amint a próféta 
írja: „Ha szavaid elém kerültek, csak úgy 
nyeltem őket; kedvem telt szavadban és 
öröme szívemnek” (Jer 15,16). És akkor 
„Az Ige testté lett” már nem csak múlt, 
hanem örök jelen ‒ bennünk és köztünk. 
És az is örök jelen, amit üzen: emberi sze-
mélyiségünk értéke. Mert amint a régiek 
tanították; azzal, hogy Krisztus emberré 
lett „egészen az Istenig magasztosul fel az 
emberi test – emberségünk”! A karácsony 
emberségünk, személyiségünk értékét is 
visszaadja! Ez az igazi megváltás!
Kispál György plébános

ÜNNEPI 
ALKALMAK 
Csepel Belváros karácsonyi ünnepkör szentmise rendje 
(Szent Imre tér)
December 24-e, karácsony vigíliája: 15 óra, vigília mise; 24 óra, éjféli 
szentmise • December 25-e, Urunk születése: vasárnapi miserend • De-
cember 26-a, Szent Család vasárnapja: vasárnap miserend • December 
31-e, Szilveszter napja: 18 óra, év végi hálaadás • Január 1-je, újév napja: 
vasárnapi miserend (vasárnap miserend: 7.30, 9.30, 11.30 és 18 óra) 

Csepel-Királyerdő karácsonyi ünnepkör szentmise rendje 
(Szent István út)
December 24-e, karácsony vigíliája: 15 óra, vigília mise; 24 óra, éjféli 
szentmise • December 25-e, Urunk születése: szentmise, 10.30 óra • De-
cember 26-a, Szent Család vasárnapja: szentmise, 10.30 óra • December 
31-e, Szilveszter napja: év végi hálaadás, 17 óra • Január 1-je, újév napja: 
szentmise, 10.30 óra

A Csepel-központi református templom
December 24-e, ünnepkezdő áhítat: 14 óra • December 25-e, úrvacsorás 
istentisztelet: 10 óra • December 26-a, úrvacsorás istentisztelet: 10 óra 

Csepel-Királyerdői Református Egyházközség
December 24-e, szentesti áhítat, 15 óra • December 25-e, karácsony I., 
istentisztelet és úrvacsora, 10 óra • December 26-a, karácsony II., istentisz-
telet: 10 óra • December 31-e, óévi hálaadó istentisztelet, 15 óra • Január 
1-je, újévi áldáskérő istentisztelet, 10 óra

Baptista gyülekezet alkalmai
December 25-én és 26-án: ünnepi istentisztelet, 10 óra
December 31-e: évzáró istentisztelet, 18 óra

Evangélikus templom 
December 24-e, 14 óra • December 25-e, 10.30 • December 26-a, 10.30 
• December 31-e, 18 óra • Január 1-jse, 10.30

Csepeli görögkatolikus templom (Rákóczi tér 33.)
December 24-e, 8 óra: Királyi imaórák; 15 óra: Nagy Szent Bazil liturgiája 
vecsernyével, majd kántálás • December 25-e, 26-a és 27-e, 9 óra: Utre-
nye; 10 óra: ünnepi Szent Liturgia, 25-én betlehemes előadás
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,,Útra kélt az erdő ezer fenyőfája 
örömet szerezni szerte a világba
Meghittség, boldogság szeretet és béke 
legyen a családod örökös vendége!”

Boldog karácsonyt kíván 
a Csepeli MSZP szervezete.

Bangóné Borbély Ildikó
országgyűlési képviselő

Csaba Péter, Losonci Róbert, Takács Krisztián 
önkormányzati képviselők, MSZP frakció

önkormányzati
képviselőTÓTH SÁNDOR

Elérhetőség: 
email: toth.sandor.lmp@gmail.com
telefon: 06 70 396 0631
facebook.com/tothsandorlmp

2022-ben is
forduljon hozzám bizalommal!

Békés
karácsonyt

és egészségben
gazdag,

boldog új évet
kívánok!

C
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Hogyan töltik idén a karácsonyt?
A tavalyihoz hasonlóan idén is nehéz évet zárunk a 
még fennálló járvány miatt. Kíváncsiak voltunk arra, 
hogy 2021-ben újra összejönnek-e a családok, mik a 
szokások, illetve ki hol tölti az ünnepet. 

Jandóné Kovács Matild: „Népes  
a családunk, hatan voltunk testvérek.  
A tavalyi év kivételével minden évben 
összejövünk, közel harmincan vagyunk 
általában. Örömmel mondhatom, hogy 
gyermekeink átvették tőlünk ezt a szo-
kást. Megbeszéljük, ki mit visz, hogy ne az 
épp aktuális családnak legyen nagy teher a népes rokonságra 
sütni-főzni. Ilyenkor asztalra kerül halászlé, töltött káposzta, 
saláták és gyümölcsrizs.”

Filipkó Krisztina: „Egyetemen tanulok, 
a vizsgaidőszak az ünnepek tájékán is 
tart, de igyekszünk összeegyeztetni az 

időpontokat. A nővérem és a húgom is 
hazalátogat Felvidékre a szülői házba. 
Tágabb családunk körében a szokásos 

ételek közé tartozik a káposztaleves, a rán-
tott hal krumplisalátával. Talán érdekes családi 

hagyomány nálunk a nagyapám sütötte házi ostyák készítése. A 
lapokat mézzel összeragasztjuk és törve fogyasztjuk. Ugyano-

lyan szokásunk ez, mint idehaza a mákos vagy diós bejgli.”

Papp Erzsébet: „Az elmúlt évben nem 
karácsonyoztunk együtt, tekintettel 
voltunk egymásra. Idén egyedül töltöm 
a karácsonyt, mivel kint dolgozom 
Salzburg mellett, idősgondozással 
foglalkozom. A koronavírus előtt 
kéthetente hazajártam, most ritkábban 
jövök. Két gyermekemmel videóhívással 
tartjuk majd a kapcsolatot. Karácsonykor általában az itthon 
hagyományos mákos és diós bejglit sütök, és valamilyen halas 

ételt készítek.”

Menyhárt Zsuzsanna: „Zenész 
vagyok, a karácsonyi ünnep egyben 

munka is nekem. Az Operaházban fu-
volázom, ilyentájt sok fellépésünk van. 
A szentestét a férjemmel töltöm, majd 
másnap a szüleinkhez látogatunk. Az 

ünnepi ételek közül szívesen főzök halászlét, 
és pisztrángot sütök. A mézeskalács-készítés fontos, anélkül 
nem telhet el karácsony. Anyukáméknál mindig halászlé és 
kacsasült szerepel az étlapon, de a töltött káposzta, a bejgli 

és a zserbószelet is a menü része. Az utóbbi években saját 
készítésű tárgyakat adunk egymásnak.” • AZS

Búcsúzunk Szomorú szívvel tudatjuk azokkal, akik ismerték és szerették, hogy kedves 
rokonunk, Kiss Ernőné Bodnár Ilona 2021. november 4-én, életének 83. évében elhalálozott, teme-
tésére 2021. november 26-án került sor a Jézus Szíve templomban. Icuka fiatal korától nyugdíjazásáig a 
Csepeli Kerékpárgyárban dolgozott, ott sok ismerőst és barátot szerzett. Életének nagy részét Csepelen 
töltötte, férjével sokáig laktak a Merkúr utcában, majd a Szabadság utcában, a környéken mindenki 
ismerte őket. Bár saját gyermeke nem született, Icuka a keresztlányával, választott unokájával vagy 
akár a szomszéd gyerekekkel is úgy bánt, mintha a saját gyermekei, unokái lettek volna. Nekik és ro-
konainak most nagyon hiányzik szeretete és közvetlen stílusa.



20 csepeli hírmondó csepeli hírmondó 21AKTUÁLISINTERJÚ

Egyszerre lakik Csepelen és a belvá-
rosban Mahó Andrea Jászai Mari-díjas 
színésznő, énekesnő, szinkronszínész, 
akit 2018-ban Csepel Örökség-díjjal is 
kitüntettek. Másfél évvel ezelőtt szüle-
tett meg kislánya, Anna Róza, akivel 
gyakran vannak Csepelen, a szülői ház-
ban, ahol Róza otthon érzi magát. Köz-
ben a járvány után beindult a színházi 
élet, és Mahó Andrea újra a Madách 
Színházban léphetett fel Az operaház 
fantomja című musical főszerepében. 
„Ez a darab a szívem csücske, mert ez 
az első főszerepem, nagy kiugrást je-
lent számomra, és közel áll hozzám a 
szerep” – mondja Mahó Andrea, aki 
Királyerdőben nőtt fel, a Szárcsai ut-
cai általánosba járt, majd a Vásárhelyi 
Pál Kereskedelmi Szakgimnáziumban 
érettségizett. „Nem tudtam eldönteni, 
mi legyek, aztán rájöttem, hogy a ke-
reskedelem nem az én világom. Legjobb 
barátaim azonban azok, akik a Vásárhe-
lyiből maradtak meg. Egyszer csak jött 
a gondolat, hogy szinkronizálni szeret-
nék. Apukámhoz járt egy hangmérnök, 
aki segített abban, hogy teljesüljön a 
vágyam. Jártam logopédushoz, tanul-
tam beszédtechnikát. A tanáraim lát-
tak bennem tehetséget, biztattak, hogy 
lépjek a színészi pályára. Elvégeztem 
Gór Nagy Mária színitanodáját, majd 
a Győri Nemzeti Színházhoz kerültem. 
Általában zenés darabokban játszom, 
ritkábban prózai művekben is színpad-
ra lépek, szívesen játszanék gyakrabban 
ilyenekben” – meséli Mahó Andrea. 

Szerepek, sikerek, jótékonyság
Emlékezetes szerepeket játszott a Pes-
ti Magyar Színházban A kincses szi-
get és a Valahol Európában című előa-
dásokban. Játszott ‒ többek között ‒ a 
Nyomorultakban, a Rómeó és Júliában 
és a West Side Storyban. Fellépett a 
Budapesti Operettszínházban, a Szé-
kesfehérvári Vörösmarty Színházban 
és a Madách Színházban. A Színház 
és Filmművészeti Egyetem drámainst-
ruktor szakos hallgatója is volt 2016 és 

2019 között, amire úgy emlékszik, hogy 
„nagy kedvem volt újra iskolapadban 
ülni”. Az operaház fantomja című mu-
sical főszerepe hozta el számára a leg-
nagyobb sikert. A darab zenéjét szerző 
Andrew Lloyd Webber elragadtatással 
beszélt Mahó Andrea játékáról és éne-
kéről: „Ő egy kiemelkedő tehetség” – 
nyilatkozta. A zenés darabot a járvány 
miatti másfél éves szünet most játsszák 
újra telt házzal a Madách Színházban. 
„Nagy boldogság, hogy ismét színpadra 
léphettem. A kényszerű szünetben szinte 
minden időmet a lányommal töltöttem: 
ő is nagyon szeret Csepelen lenni. Már 
a nagyszüleim is itt éltek, számunkra ez 
a természetes közeg. Ide mindig hazajö-
vök, ebbe a szép, nyugalmas környezet-
be, ahol vidékies a hangulat, és ismerem 
az embereket. Szeretünk a Duna-parton 
sétálni, eljárni a kalózhajós játszótérre.”  
Mahó Andreát jótékonysági tevékeny-
ségéről is ismerik. Korábban szer-
veztek olyan koncerteket, ame-
lyek bevételeinek egy részét 
koraszülöttek gondozására 
ajánlották fel. „Szeretem 
a gyerekeket, s ha lehető-
ségem van rá, támoga-
tom őket. Jó lenne, ha 
most is lenne alkalom 

koncertekre. A járvány miatt azonban 
jelenleg bizonytalan, mikor tudjuk ezt 
megszervezni.”

Együtt a család 
„Karácsony táján általában dolgozom, 
mert ez színházi időszak: 25-én és 26-án 
is játszom a Madáchban és a Pesti Ma-
gyar Színházban, ahol gyerekeknek szó-
ló előadásokat mutatunk be. Szentestén 
azonban mindig együtt van az egész csa-
lád Csepelen: szüleim, nagyszüleim, test-
vérem, kislányom és a párom. Hagyo-
mányos módon tartjuk meg az ünnepet: 
van szépen feldíszített karácsonyfa, sok 
ajándék, vacsorára halászlé és töltött ká-
poszta, amelyet a párom különösen sze-
ret. Anyukám imád sütni-főzni, de én is 
szívesen sütök. Anyukám nagyon finom 
süteményeket készít, úgyhogy rengeteg 
édesség is lesz az asztalon. Mindannyian 
nagyon édesszájúak vagyunk.” • Cs. A.

Az Emberi Erőforrás Támoga-
táskezelő által meghirdetett, 
„A tehetségsegítés felté-
telrendszerének javítását 
célzó hazai programok 
támogatása” című, NTP-
TFJ-21 kódjelű pályázati 
kiírásra benyújtott, „Ide-
gennyelvi játéktárfejlesztés 
a Széchenyiben” című pályáza-
tunk 500 ezer forint vissza nem térí-
tendő támogatásban részesül – tudtuk 
meg november 10-én. Angol és német 
nyelvű társasjátékok beszerzésére pá-
lyáztunk, hagyományteremtő iskolai 
programok és társasjáték szakkörök 
megvalósításával.

Idegennyelvi beszédkészséget fejlesztő 
programunkkal az angol vagy német 
nyelvet tanuló felsős tanulóinkat céloz-
zuk meg. Célunk a gyerekek tanórán kí-
vüli, játékba bújtatott fejlesztése, mely 

közben szeretnénk elősegíteni 
tehetségük kibontakozását. 

Azokat a tanulóinkat is 
bevonjuk, akikben kiala-
kult a pozitív hozzáállás 
a nyelvtanuláshoz és to-
vábbi tanulásra motivál-

tak, bár az eredményeik 
nem feltétlenül kimagaslóak. 

Programunk befogadó: hátrányos 
helyzetű vagy alulteljesítő tanulókra is 
vonatkozik. A 10–14 éves korosztály 
társas kapcsolataiban is fejlesztésre szo-
rul, a társasjátékok használatával pedig 
megnő az egymás közötti interakci-
ók száma, és javul azok minősége is. 
Nyertes pályázatunk még szerződés-
kötés alatt áll, ám mi már októberben 
megtartottuk az idei első nyelvi játszó-
házat felsős tanulóinknak. Ezenkívül 
szeptemberben elindult az angol nyelvű 
társasjáték szakkörünk is heti egy alka-
lommal, mely nagyon népszerű a felső-

sök körében. Alsós tanulóink számára 
is szeretnénk majd lehetőséget nyújtani 
az ő nyelvi szintjüknek megfelelő játé-
kok kipróbálásával. Tavasszal pedig a 
szülők bevonásával kívánunk családi 
játéknapot szervezni. 
• Keresztes Krisztina projektfelelős

Színpadon és anyaként: 
főszerepben Mahó Andrea

A koronavírus-járvány nemcsak nehézségeket hozott életünkbe, de azt is megmutatta, 

melyek a legfontosabb értékeink. Az egyik ilyen a család. Az évvégi ünnepek végre lehetősé-

get kínálnak arra, hogy időnk nagy részét szeretteinkkel tölthessük. Személyesen vagy akár 

online. Ám ezekben az ünnepi pillanatokban se feledkezzünk meg azokról az embertársaink-

ról, akik egyedül vagy szükséget szenvedve töltik a karácsonyt. Pihenjünk rá az új évre, amely 

reményeink szerint minden magyar számára egy új kezdet lesz. Egy emberibb, demokratiku-

sabb és igazságosabb jövő első esztendeje.

SZABÓ SZABOLCS és DUKÁN ANDRÁS FERENC

Ünnepi köszöntő

SzSz kari.indd   1 09/12/2021   11:05:14

Idegennyelvi fejlesztés a Széchényiben

Karácsonyi  
bérletakció
Ajándékozzon a Csepeli Strandra 
szóló bérletet. Lepje meg szeret-
teit 10/15 alkalmas havi bérlettel, 
illetve 5/10 alkalmas szaunabér-
lettel, melyet a december hónap-
ban 25 százalék kedvezménnyel 
lehet megvásárolni a strand jegy-
pénztárában nyitvatartási időben 
2021. december 31-éig.
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A Jedlik Ányos Gimnázium bontási és 
építési munkálatainak megkezdése 
miatt a Csepeli Birkózó Clubnak októ-
ber végén el kellett hagynia az épület 
tornatermét. Az egyesület Borbély 
Lénárd polgármester segítségének 
köszönhetően a Táncsics Mihály ut-
cába költözött, ahol az önkormányzat 
többcélú sportterme található.  

Az egyesületnek az elmúlt öt évben saj-
nos már negyedik alkalommal kell köl-
töznie. Märtz József, a Csepeli Birkózó 
Club elnöke kérdésünkre elmondta, a 
Jedlik tornaterme minden szempontból 
ideális edzőhelyszínnek bizonyult, mert 
a legkisebbek külön teremben tudtak 
edzeni, és egy komoly konditermet is 
sikerült kialakítani. Mint megtudtuk, az 
új helyszínen minden adott ahhoz, hogy 
a klub folytassa sikertörténetét. 

„Az egyik legfontosabb, hogy az edzé-
sidőnket nem kell másokhoz igazítunk: 
hétköznap délután négy órától másnap 
reggel nyolc óráig miénk a terem, így az 
esti és a másnap reggeli edzéseket is za-
vartalanul meg tudjuk tartani, hétvégén 

pedig akár egész nap használhatjuk a 
termet. A tornaterem mellett van egy ki-
sebb edzőtermünk is és kulturált öltözők, 
mosdók is a rendelkezésünkre állnak” – 
mondta Märtz József, majd hozzátette: a 
költözésben és a berendezkedésben sok 
szülő segített, akiknek ez úton is köszö-
ni munkájukat. 

Bár az idei év nem volt olyan sikerekben 
gazdag, mint a tavalyi, amikor a csepeli 
birkózók még egy klubban versenyeztek, 
és az összes megrendezett korosztályos 
országos bajnokság összesített pontver-
senyén az élen végeztek, valamint kiér-
demelték a legeredményesebb magyar 
birkózóklub címét. Az ellehetetlenítés 
és az átigazolások ellenére a Csepeli 
Birkózó Club idén is kiemelkedő helyen 
zárt: az ország negyedik legeredménye-
sebb birkózóegyesülete lett, a harma-
dik helyezett Ferencvárostól mindössze 
húsz ponttal elmaradva. A 2021-es év-
ből a legemlékezetesebb Fritsch Róbert 
bronzérme a varsói birkózó Európa-baj-
nokságon. Elismerést érdemel Krasznai 
Máté is, aki szintén tagja volt a felnőtt 
Eb-válogatottnak, és Szilvássy Erik, 
aki az utolsó pillanatig harcban volt az 
olimpiai indulásért, valamint Angyal 
Krisztián és Lukács Botond, akik a kor-
osztályos világversenyeken képviselték 
hazánkat és a Csepeli Birkózó Clubot.

Märtz József most a legfontosabbnak az 
építkezést, az utánpótlás-nevelést tart-
ja. A klub edzői négy csepeli óvodában 
több mint negyven gyermeknek tarta-
nak foglalkozásokat. A cél, hogy közü-
lük minél többen csatlakozzanak a klub 
edzéseihez, bővítve a jelenleg több mint 
ötvenfős versenyzői bázist. • lass

Idén is a legjobbak között  
a Csepeli Birkózó Club

Diákok a Közlekedési Múzeumban
2021 az Önkéntesség Magyarországi Éve volt. Az OTP Helyi Érték Program önkéntes csapata meghívta a csepeli Mészá-
ros Jenő Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény tanulóit a Közlekedési Múzeum 
„Volt egyszer egy Északi… a történet folytatódik” című kiállítására. A tárlatvezetést egy fejlesztő múzeumpedagógiai 
foglalkozás követte, ahol a gyerekek bővíthették ismereteiket, és fejleszthették készségeiket, kreativitásukat. A bank ön-
kéntes csapata és a diákok is hasonló izgalommal készültek a múzeumlátogatásra, több gyereknek ez volt az első múzeumi 
élménye, és sokan a járvány kezdete óta most hagyták el először a Csepel-szigetet. A program több mint tíz éve működik, 
évente több száz önkéntes részvételével, a programok megvalósítását a bank támogatja.

Tisztelt Csepeli Választópolgárok!

A Budapest XXI. Kerületi Helyi Választási Iroda a 2022. évi 
országgyűlési képviselők választásának és országos népsza-
vazás lebonyolítására a 70 kijelölt szavazókörbe szavazat-
számláló bizottsági tagok és póttagok jelentkezését várja. Az 
országgyűlési képviselők következő választására 2022. ápri-
lis vagy május hónapban kerülhet sor. 

A választás és az országos népszavazás időpontját a köztár-
sasági elnök tűzi ki, a népszavazás országgyűlési választás-
sal egyidejűleg is megtartható.

A bizottsági tagok feladata különösen, hogy ellenőrizzék a 
szavazóhelyiséget, levezessék a szavazást, gondoskodjanak 
annak törvényes lebonyolításáról. Emellett döntenek a sza-
vazás közben felmerült vitás kérdésekben, megszámlálják a 
szavazatokat, megállapítják a szavazókörben a szavazás vég-
eredményét, amiről jegyzőkönyvet készítenek.

Szavazatszámláló bizottsági tag lehet minden nagykorú, ma-
gyar állampolgár, aki Budapest XXI. kerületében lakcímmel 
rendelkezik és jogszabályi kizáró ok nem áll fenn.

A bizottsági tagság jogszabályi feltételeiről az 
alábbi linken kaphatnak részletes tájékoztatást: 
https://csepel.hu/anyagok/valasztasok/2022/
Toborzo_2022_vegleges2.pdf 

A szavazatszámláló bizottságok tagjait Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete választja meg az 
országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését 

követően. A szavazatszámláló bizottság választott tagjának 
megbízatása a következő általános választásra megválasz-
tott választási bizottság alakuló üléséig tart.

Kérem, amennyiben úgy érzi, hogy munkájával szívesen segí-
tené a választás minél magasabb színvonalú helyi lebonyolítá-
sát, jelentkezzen 2021. december 21-éig, vagy 2022. január 
3-a és január 18-a között a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-
gálatán (1211 Budapest, Petz Ferenc u. 2.) 7-es, 8-as ablaknál 
az alábbi napokon és időpontokban: kedd: 9.00–12.00; csütör-
tök: 12.30–15.00 óra. 

A jelentkezés a helyszínen biztosított, illetve a www.csepel.hu 
oldalon az Önkormányzat/Választások menüpontból letölt-
hető jelentkezési adatlap kitöltésével és aláírásával törté-
nik. Kérjük, hogy személyazonosítására alkalmas okmányát 
és lakcímkártyáját, taj-, valamint adókártyáját a személyes 
megjelenéskor – adategyeztetés céljából – hozza magával! A 
szavazatszámláló bizottsági tagsággal kapcsolatos részletes 
információkat és a jelentkezés feltételeit  a https://csepel.
hu/onkormanyzat/valasztasok oldalon a „Várjuk szavazat-
számláló bizottsági tagok és póttagok jelentkezését” elneve-
zésű dokumentum tartalmazza.

Kérem, hogy jelentkezésük során vegyék figyelembe, hogy a 
választás napján a szavazatszámláló bizottság munkájában 
történő közreműködés jelentős fizikai és szellemi megterhe-
léssel jár, a választás napján, valamint a döntések meghoza-
talakor nagyfokú odafigyelést igényel az akár 18 órát is meg-
haladó folyamatos munkavégzés során! 

dr. Szeles Gábor
jegyző, HVI vezető

Áldott, békés Karácsonyt 
és sikerekben gazdag,
boldog új esztendőt
kívánok!
Kovács Dávid Attila
az ÁMK környékének 
független önkormányzati képviselője

Csepeli Piac 
ünnepi nyitvatartása
December 18-a, szombat: 
6.00–16.00 óra
December 19-e, aranyvasárnap:  
7.00–16.00 óra
December 24-e, péntek: 
7.00–12.00 óra
December 25-e, szombat: zárva
December 26-a, vasárnap: zárva
December 30-a, csütörtök: 
7.00–17.00 óra
December 31-e, péntek: 
7.00–13.00 óra
Január 1-je, szombat: zárva

Egyéb napokon a nyitvatartás 
változatlan!

AKTUÁLISSPORT

Borbély Lénárd 
és Märtz József 

Új helyszínre, az önkormányzat többcélú 
sporttermébe költözött a Csepeli Birkózó Club fotó: Hajdú Ágnes



24 csepeli hírmondó csepeli hírmondó 25PROGRAMPROGRAM

Csepeli Nyugdíjas Közösségi Ház
1214 Budapest, Kossuth Lajos utca 115.,  tel.: 278-0128 

Januári programok

Zenei-irodalmi, ismeretterjesztő programok
12-e, 16 óra: Kosztolányi Dezső. Előadó: Kállay Endre gépészmérnök, költő
14-e, 15 óra: Itt a farsang áll a bál. Előadó: Zelinka Tamás zenetörténész
20-a, 16 óra: Világ a színfalak mögött (Julius Andan) 1-6 lecke. Előadás filmvetítéssel
21-e, 16 óra: Amin mi nevettünk. Kabaréjelenetek. Előadás filmvetítéssel
26-a, 16 óra: Mednyánszky László, az elesettek festője. 
Előadó: Kállay Endre gépészmérnök, költő    
28-a, 16 óra: Varázslatos klasszikus zene 

Úti beszámoló 
Január 27-e, 15 óra: „Eső Isten siratja Mexikót”. Előadó: Szabó László okleveles 
építészmérnök. Az előadás filmvetítéssel egybekötött.  

Turisztika
Január 19-e: Séta a budai hegyekben. Találkozó a Nyugdíjas Közösségi Ház előtt 
9 órakor Túravezető: Kincs Lajos  

Jogi tanácsadás
Minden hétfőn 15 és 18 óra között polgári és közigazgatási kérdésekben 
Simonfalviné dr. Seres Éva ügyvéd ad tanácsot. 

Őrizd az egészséged! 
Kímélő torna. Minden hétfőn és pénteken 8 és 10 óra között. 
A járványhelyzet miatt a program megjelenésének időpontjában a kímélő torna 
felfüggesztve. Érdeklődjenek a nyugdíjas háznál a kezdés időpontjáról. A felfüggesz-
tés ideje alatt a Facebook csoporton keresztül lehet bekapcsolódni az online tornába.  

Görög tánc: minden hétfőn 15 és 17 óra között. Bemutató táncos: Tóth Gyuláné.
A járványhelyzet miatt a program megjelenésének időpontjában a görög tánc 
felfüggesztve. Érdeklődjenek a kezdés időpontjáról.

Hastánc: minden hétfőn 17 és 18 óra között. Tanár: Takács Tünde. 
A járványhelyzet miatt a program megjelenésének időpontjában a hastánc 
felfüggesztve. Érdeklődjenek a nyugdíjas háznál a kezdés időpontjáról

Táncos szombatok 
A zenét szolgáltatja: Somogyi Károly előadóművész. A zenés-táncos délutánok 
16 órától 19 óráig tartanak. A járványhelyzet miatt a program megjelenésének 
időpontjában a zenés tánc felfüggesztve. Érdeklődjenek a kezdés időpontjáról.

Ének  
A muzsika téged köszönt, jó barát. Énekelni, együtt lenni jó. Énekelj velünk minden 
páros héten 11 és 12 óra között! Énektanár: Pintér Ilona Eszter magántanár. 
A járványhelyzet miatt a program megjelenésének időpontjában a közös éneklés 
felfüggesztve. Érdeklődjenek a kezdés időpontjáról.

Angol Kezdőknek és haladóknak. Minden kedden 10 és 16 óra között. 
Oktató: Várkonyi Ágnes.       

Játékos délelőttök és délutánok 
Kártyázni lehet minden szerdán és csütörtökön 10 és 14 óra között. 
A sakkozni vágyókat  hétfőtől csütörtökig 14 és 18 óra között várjuk. 
Kvízjáték január 19-én, 14 órától.

Programokra a regisztrált jelentkezőket tudjuk fogadni. Regisztrálni a 278-0128-as 
telefonszámon vagy a nyugdijashaz@csepelivaroskep.hu címen lehet. A pandémiára 
tekintettel a változtatás jogát fenntartjuk. A meghirdetett programok látogatásához 
a Covid oltást igazoló kártyára van szükséges, minden egyéb korlátozás jelenleg érvé-
nyét vesztette.  Nyitvatartási idő: program szerint 8 és 20 óra között. 
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Rovásírás-szakkör 
Az alapoktól kicsiknek és nagyoknak
10 éves kortól 99 éves korig

Januártól kéthetente, szombaton, 10.30 és 12 óra között.
Első alkalom: 2022. január 8.

Helyszín: Összetartozás Háza – Trianon emlékkiállítás
1214 Budapest, Erdősor utca 33. +36 1 310 01 18
osszetartozashaza@csepelivaroskep.hu
 
A részvétel ingyenes!

Játékosság, gyakorlat, kérdezz-felelek

Radnóti Miklós Művelődési Ház  •  1214 Budapest, Vénusz u. 2.
Tel.: 278-2757  •  www.csepelivaroskep.hu/radnoti

A MYDROS
ZENEKARRAL

GÖRÖG
TÁNCHÁZ

A RADNÓTIBAN
ÉLŐZENÉS TÁNCOKTATÁS

A CSEPELI GÖRÖG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZÉSÉBEN

IDŐPONTOK:
JANUÁR 22., FEBRUÁR 26.,
MÁRCIUS 19., 18-22 ÓRÁIG

A BELÉPÉS INGYENES!

A rendezvények az aktuális járványügyi szabályok szerint kerülnek megtartásra.
Szabó Magda Közösségi Tér
1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8.
06 1 355-4032
E-mail: szmagda.iroda@gmail.com
Honlap: csepelivaroskep.hu/szabomagda/

Kérjük, hogy kísérje �gyelemmel 
az aktuális járványügyi  szabályok változásait.

A kiállítás megtekinthető: 
2021. december 18-ig, valamint 
2022. január 3-14-ig,
hétköznapokon 9-19 óráig,
szombaton 9-13 óráig.
Cím: 1214 Budapest, 
Simon Bolivár sétány 4-8.

Pálfy István (Putyu)
festőművész, gra�kus 

Kísérletek és 
tapasztalatok

 Eljött hozzánk a Király 
A Segítség Köve Alapítvány Ifjúsági Zenekarának

karácsonyi koncertje
 

2021. december 19-e, 19 óra
Radnóti Miklós Művelődési Ház

(1214 Budapest, Vénusz u. 2.)
 

A rendezvény fővédnöke: 
Borbély Lénárd, Csepel polgármestere

A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött! 
Regisztrálni a segitsegkove@segitsegkove.hu email címen lehet.  

Az aktuális járványügyi szabályok értelmében a rendezvény védettségi 
igazolvánnyal látogatható és szájmaszk viselése a nézőtéren kötelező!

KIRÁLYERDEI MŰVELŐDÉSI HÁZ
1213 Budapest, Szent István út 230. | Tel.: 278-2747 | fax: 427-0341
e-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu

RADNÓTI MIKLÓS MŰVELŐDÉSI HÁZ
1214 Budapest, Vénusz u. 2. | tel.: 278-2757 | fax: 277-5232
e-mail: radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu

Tanfolyamaink december 22-ig 
látogathatók, a könyvtár utoljára 
december 23-án 10-16 óra között 
lesz nyitva. Január 3-tól ismét várunk 
mindenkit szeretettel!

KONCERT

A Segítség Köve Alapítvány Ifjúsági 
Zenekarának karácsonyi koncertje 
december 19-én, 19 órától.
A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz 
kötött! Regisztrálni a segitsegkove@segitsegkove.hu 
email címen lehet.

Az aktuális járványügyi szabályok értelmében 
a rendezvény védettségi igazolvánnyal látogatható 
és szájmaszk viselése a nézőtéren kötelező!

2022. január 29-30., 
szombat és vasárnap, 10-17 óra: 
FESTMÉNYKIÁLLÍTÁS- ÉS VÁSÁR

MINDEN KEDVES LÁTOGATÓNKNAK 
MEGHITT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET 
ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

Bővebb információ: www.csepelivaroskep.hu/radnoti
www.facebook.com/radnotimuvhaz

SZABÓ MAGDA KÖZÖSSÉGI TÉR
1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4–8. | tel.: 355-4032
e-mail: szm.iroda@csepelivaroskep.hu

A CSEPELI NYUGDÍJASOKNAK SZÓLÓ INGYENES 
PROGRAMOK BIZONYTALAN IDEIG SZÜNETELNEK 

TANFOLYAMAINK FIATALOKNAK 

RG: ovisoknak, csütörtök: 16.00-17.00. Vezeti: Recsnik Zsófia

Kung-fu: hétfő 19.00-20.30, csütörtök: 18.30-20.00. Vezeti Pataki Gábor

Fashion dance: kedd, csütörtök: 16.00-17.00 kezdőknek; 17.00-18.00 
haladóknak. Vezeti: Miskolczi Krisztina. A royaldancese@gmail.com 
email címen várja a további jelentkezőket.

Ovisuli: Iskolaelőkészítő tanfolyam óvodásoknak szombaton 9-12-ig. 
Jelentkezés: Szalai Dóra: 06-20-928-7275

Színjátszó: Veronilla Színi-és Alkotó Stúdió. Foglalkozások   
szombatonként: 10.00-12.00. Stúdióvezető: Dévényi Judit

Akrobatikus rock and roll: kedd, csütörtök 16 -17.30, 
Vezeti: Gaál Krisztina

TANFOLYAMAINK FELNŐTTEKNEK

Csoportjainkhoz folyamatosan lehet csatlakozni.

Hastánc: kedd, 19.00-20.00 középhaladóknak.Vezeti: Tóth-Czirják Alíz. 
Információ és elérhetőség: alicebellydance@yahoo.com   
Facebook: Alice Belly Dance

Zumba: hétfő, 18.00-19.00; szerda:19.00-20.00

KLUBOK, KÖRÖK

AA Klub: szerda, 18.00–19.00
Íjászat: december 18-án: 9.30-12.30

Intézményünk december 23-tól január 2-ig 
zárva tart. Megértésüket köszönjük.   

ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET 
ÉS ÖRÖMÖKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

Bővebb információ: http://www.csepelivaroskep.hu/szabomagda/
https://www.facebook.com/szabomagdakozossegiter/

Tájékoztatjuk
Önöket,

hogy a Királyerdei
Művelődési Ház

és a Csepeli
Helytörténeti

Gyűjtemény
2021 december 23.
és 2022 január 2.

között zárva tart.

áldott, békés
ünnepeket

és sikerekben
gazdag

új esztendőt
kívánunk!

változatos,
színes

programokkal
várjuk Önöket

2022-ben is!

 

Királyerdei Művelődési Ház
1213 Budapest, Szent István út 230. · T.: 278-2747
e-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu
 www.csepelivaroskep.hu
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 A helyes megfejtést beküldők között egy-egy 1000 forintos Libri utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2022. január 7.

A XXI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 
Ingyenes, megjelenik 32 000 példányban

Felelős kiadó: Csepeli Városkép Kft., info@csepelivaroskep.hu

Szerkesztőség és hirdetésfelvétel: 1215 Budapest, Csete Balázs utca 15. 
(Csepel Galéria), 1751 Pf. 28., tel.: 278-0711, csepelihirmondo1@gmail.com 

A másodközlés és a beküldött cikkek szerkesztésének jogát fenntartjuk. 

Máger Judit főszerkesztő. A lapot készítették: Antal Zsuzsa, Csarnai Attila, 
Kis György, Kónya Gábor, Lass Gábor, Potondi Eszter

Nyomtatja: Mediaworks Hungary Zrt., 8200 Veszprém, Házgyári út 12.
Felelős vezető: Szabady Balázs műszaki igazgató 
Terjesztés: Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.  Reklamáció: 278-5848

ISSN 2062-3585

Következő számunk 2022 január 12-én, szerdán jelenik meg.
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Sorsoltunk! A november 17-ei skandináv rejtvény nyertese: Bors László 1211 Bp., Ady Endre út. A gyerekrejtvény nyertese: Kecskés Melinda 1214 Bp., 
Martinovics utca. Nyereményüket átvehetik szerkesztőségünkben hétfőtől-szerdáig 8 és 14 óra között (Csete Balázs u. 15.)  Gratulálunk!
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1. Nemesfém

2. Üdvözlet, röviden

3. Nem sok és nem is elég

4. Majdnem fest!

5. …-palinta

6. Azon a helyen

7. Gépjárművezető

8. Jégen vágott nyílás

9. Becézett Sándor

10. Gyúrni kezd!

11. „A” muzsika

GYEREKSAROK

Rejtvényünk megfejtését 
a középső oszlopban olvashatod!

Előző rejtvényünk megfejtése: őszutó hava
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ÁLLÁS________________________________________ 
CSEPELI telephelyünkre, acélszerkezeteket gyártó cég-
hez azonnali felvétellel keresünk hegesztőt, lakatost, 
lakatos segédet, sofőrt (B kat. jogsival, fuvar hiányában 
lakatos mellett kell segédkezni) műszaki előkészítőt 
(árkalkulátori, műszakvezetői feladatokkal). A Csepel 
Művekben irodahelységek kiadók.  Tel: 06-30-981-1401, 
06-30-349-1614 ________________________________________ 
JÓL MŰKÖDŐ csepeli munkahelyre köszörűst /sík, palást, 
furat/ fémszórásra betanuló szakembert/lakatos, he-
gesztő szakmával, valamint esztergályost felveszek. Bér 
megegyezés szerint. Nyugdíjas, részmunkaidős is jelent-
kezhet. Jelentkezni: 06-1-277-4224 vagy 06-20-9266-883________________________________________ 
A CSEPEL ZRT. Bubi divíziója felvételt hirdet műhelymun-
katárs munkakörben. Munkakör betöltésének feltétele: B 
kategóriás jogosítvány, szerelői tapasztalat/végzettség. 
Feladatok: kerékpárok javítása, logisztikája. Jelentkezési 
határidő: 2022.01.15. Az önéletrajzokat a munka@kozbrin-
ga.hu email címre várjuk, a tárgyban jelezze a betölteni 
kívánt pozíciót. Munkavégzés helye: XXI. vagy III. kerület.________________________________________ 
A CSEPEL ZRT. Bubi divíziója felvételt hirdet sofőr mun-
kakörben.  Munkakör betöltésének feltétele: B kategóriás 
jogosítvány, minimum 3 éves városi vezetői rutin. Felada-
tok: Bubik logisztikája, kisebb karbantartása, állomások 
és kerékpárok tisztán tartása. Előny: műszaki beállított-
ság. Jelentkezési határidő: 2022.01.15. Az önéletrajzokat 
a munka@kozbringa.hu email címre várjuk, a tárgyban 
jelezze a betölteni kívánt pozíciót.

INGATLAN________________________________________ 
DÖMSÖDÖN 400 négyszögöles telken 65 m²-es családi ház 
(2 szoba, konyha, félszoba) eladó. Beépített gépekkel felsze-
relt konyha, szaletli, kovácsoltvas kerítés, kapu. Ár: 33 millió 
Ft. T.: 06-20-515-8333

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
KÉMÉNYBÉLELÉS, víz-, gázszerelés! Árat telefonon is 
tudunk mondani, ha válaszol kérdéseinkre. Hívjon! 
T.: 06-70-227-3040 ________________________________________ 
KÖSZÖRŰS a Csepeli Piacon a mosdóknál mindent élez. 
Nyitva: kedd-péntek 8-14, szombaton: 7-13 óráig. ________________________________________ 
IGÉNYES szobafestés, mázolás, tapétázás, laminált par-
ketta lerakása rövid határidővel, bútormozgatással, fóli-
atakarással. Ingyenes felmérés, árajánlat. Kisuczky Attila 
Telefon:+36-30 790-3027________________________________________ 
TETŐDOKTOR. Régi hajlott tetők javítása, cseréje, beá-
zás elhárítás, bádogozás, Lindab tető, új tető cserepezése, 
kisebb javítások, SOS munkák: 06-30-622-5805, 
06-20-492-4619 ________________________________________ 
KÉMÉNYBÉLELÉS szakvéleményeztetéssel, magfúrás: 
06-70-382-1465, víz-gáz, központi fűtésszerelés, fürdő-
szoba felújítás: 06-70-227-3040________________________________________ 
Egyéni vállalkozók könyvelését, esetleges bérszámfej-
tését vállalom reális áron. Tapasztalt, csepeli könyvelő: 
06-30-481-0590

SZIGET Zár Szerviz! Minden típusú zár javítása, cseréje, 
olcsón, szakszerűen, garanciával! Tel: 06-70-701-7843 
Javítás vagy csere estén a kiszállás ingyenes! www.szi-
getzarszerviz.hu________________________________________ 
FAVÁGÁST, gallyazást vállalok alpintechnikával, felelős-
ségbiztosítással, akár szállítással is. Budapesten és kör-
nyékén, valamint Fejér-megyében is. Tel: 06-70-296-3231

EGÉSZSÉG________________________________________ 
GYÓGYPEDIKŰR Csepelen. Benőtt, gombás köröm, tyúk-
szem, sarokrepedés kezelése. Callux szikementes kezelése. 
Bejelentkezés: 06-30-970-4417  ________________________________________ 
HÁZHOZ megyek! Fogsor készítését, javítását vállalom 
garanciával. Hívjon bizalommal! Telefon: 06-20-980-3957

ADÁS-VÉTEL________________________________________ 
CSEPELEN és Környékén! Korrekt áron autót vennék kész-
pénzért. T.: 06-30-951-5322 ________________________________________ 
HÍVJON bizalommal! Rossz akkumulátort, vas és fémhul-
ladékot vásárolok. A kiszállás díjtalan. Tel:06-30-461-7759 ________________________________________ 
KÉSZPÉNZÉRT vásárolok: bútorokat, festményeket, 
dísztárgyakat, órákat, szőnyegeket, gyűjteményt, bizsu-
kat, hangszereket, kitüntetéseket, könyveket, lemezeket, 
ruhaneműt, szőrmét, teljes hagyatékot. 
Tel.: 06-30-943-5583________________________________________ 
MINDENNEMŰ régiséget vásárolok készpénzért: bútort, 
könyvet, festményt, porcelánt, kerámiát, bizsut, híra-
dástechnikát, bakelitlemezt, szerszámokat, horgászati 
cikkeket, konyhai eszközöket, papírrégiséget, numiz-
matikát, arany-ezüst-bronz tárgyakat. Díjtalan kiszál-
lással, kiemelt áron! Pintér Nikoletta: 06-30-973-4949, 
06-1-466-8321, pinterregisegek@gmail.com ________________________________________ 
KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL vásárolunk mindennemű 
régiséget! Bútort, csillárt, festményt, könyveket, 
hanglemezeket, irha-szőrme bundákat, dísztár-
gyakat, órákat, kitüntetéseket. GYŰJTEMÉNYEKET, 
teljes hagyatékot kiürítéssel! Díjtalan kiszállás, érték-
becslés. www.antikceg.hu, Jakab Dorina: 06-20-365-1042

ÉLETJÁRADÉK________________________________________ 
ÉLETJÁRADÉKI szerződést kötne megbízható, leinformál-
ható vállalkozó, Aradi Lászlóné, Zsuzsanna: 06-1-285-4808, 
06-30-240-4056 ________________________________________ 
ÉLETJÁRADÉKI vagy eltartási szerződést kötnék. Leinfor-
málható, megbízható személy vagyok! Kálny Csaba: 
+36-20-949-4940________________________________________ 
NAGY tapasztalattal rendelkező, fiatal, értelmiségi pár 
életjáradéki szerződést kötne egyedülálló, idős személlyel. 
Méltó, megbecsült, nyugodt életet biztosítunk. Telefon: 
06-20-443-0015 ________________________________________ 
GONDOZÁSI szerződést kötnék. Segítő kezeim nyújtom. 
T.: 06-30-419-6818

JÁRMŰ________________________________________ 
SIMSON, Csepel, Pannónia, stb. (régi) motorkerékpárokat 
vásárolnék gyűjteményembe! Üzemképtelen állapotban is! 
Telefon: 06-70-252-6258

APRÓHIRDETÉSEK   

Tisztelt olvasóink, hirdetőink! Kérjük, a csepelihirmondo1@gmail.com 
címre küldjék megjelentetni kívánt anyagaikat. 

Felügyelőket keresnek
TÖKÖLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET 

keresi leendő kollégáit: felügyelő (őr) beosztásba. 
Előképzettség nem szükséges, megtanítják a szakmát, 

melyről tanúsítványt adnak. 

Biztos, garantáltan bejelentett jövedelem, 
versenyképes fizetés, cafeteria juttatás az első naptól. 

Ingyenes lakhatás, egészségügyi ellátás helyben, 
utazási támogatás. Munkahelyi buszjárat biztosítása 

Dömsöd-Tököl és Csepel-Tököl útvonalon. 
Ruházati ellátás, szociális-, és családtámogatási 

ellátások, kiválóan felszerelt konditerem.

Elérhetőségek: 
tokoltoborzas@bv.gov.hu; +36 30 491-8786

CSEPELI MUNKÁSOTTHON 
1215 Bp., Árpád u. 1. I Tel.: 276-7733
www.csmoa.hu I csmo@csmoa.hu

CSEPEL SZÍNHÁZ 
December 17-e, 10 óra: Hókirálynő – karácsonyi mesemusical az egész 
családnak a Csillag Musical Társulat előadásában. Jegyinformáció és 
regisztráció: Dankánics-Fülöp Ágnes. Telefon: 06-1-276-7733  Email: csmo@
csmoa.hu

December 17-e, 18 óra: KARÁCSONYI GÁLA – fellépnek a Csepeli Munkásotthon 
művészeti együttesei és meghívott vendégei: Csepel Táncegyüttes, Csepeli 
Öregtáncosok Együttese, Kis-Csepel Táncegyüttes, Csepp-Csepel Táncegyüttes, 
Csep’Jazz Dance Tánciskola, Klasszikus Balett csoport, Dance Express 
Tánciskola, Alice BellyDance és a Thaliea mosolya, Party Dance hastánccsoport, 
Busa Gabriella és Turpinszky-Gippert Béla operaénekesek. Közreműködik a 
Bara Zenekar. Jegyek már kaphatók online a honlapunkon, illetve személyesen 
jegypénztárunkban. Jegyár: 2 ezer forint. A rendezvényen való részvétel 
védettségi igazolványhoz és a maszk viseléséhez kötött! 
December 26-a, 17 és 20 óra: TRIÁSZ - Nagyzenekaros karácsonyi duplakoncert. 
A koncert védettségi igazolvány nélkül is látogatható, de felhívjuk tisztelt vá-
sárlóink figyelmét, hogy az eseményre történő belépés szabályai változhatnak 
a kormányzati intézkedések hatására! Online jegyvásárlás: www.csmoa.hu és a 
Facebook oldalunkon, a FUNCODE oldalán vagy személyesen jegypénztárunkban.

2022. január 7-e, 19 óra:Topolcsányi Laura: Rocknagyi - Tina Turner küzdelme a 
világhírig - zenés örület a Turay Ida Színház előadásában. Töretlen siker, őstehet-
ség, kikezdhetetlen méltóság, ikon, nagyasszony, rocknagyi. Egy asszony, akinek 
az ars poetikája, hogy minél mélyebbre nyúlik a mocsár sarába gyökerével, annál 
szebb a lótusz virága. Jegyvásárlás: tickets.funcode.hu, vagy személyesen jegy-
pénztárunkban.

KÖNYVTÁR  
Nyitvatartás: kedd: 9-től 13 óráig, péntek: 13-tól 16 óráig. 

GALÉRIA 21 
2022. január 12-ig munkanapokon, 8 és 17 óra között Végh Edit képzőművész 
kiállítása tekinthető meg. 

JEGYVÁSÁRLÁS online a Munkásotthon honlapján, illetve Facebook oldalán. 
Jegypénztár: hétfő, szerda, péntek: 16 és 18 óra között. Telefon: 06-1-276-7242

INFORMÁCIÓ 
Intézményünk és rendezvényeink védettségi igazolvány nélkül is látogathatók! 
További információk a honlapunkon (www.csmoa.hu) és Facebook (Csepeli 
Munkásotthon/Csepel Színház) oldalunkon! További közösségi megjelenés: 
Instagram: csmo21 és TikTok: csmo21, telefon: 06-1-276-7733  

Könyvtárak nyitvatartása
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár csepeli könyvtárai év végén 
a következő időpontokban várják az olvasókat.  

Sétáló utcai Könyvtár 
(II. Rákóczi F. 106., Tel.: 276-3512;  e-mail: fszek2101@fszek.hu)

2021. december 24-től 26-ig: zárva. Nyitás: 2021. december 27-e, 12 óra 

2021. december 31-től 2022. január 2-ig: zárva. Nyitás: 2022. január 3-a, 12 óra 

Királyerdei Könyvtár 
(Szent István út 230., Tel.: 277-5278; e-mail: fszek2103@fszek.hu)

2021. december 24-től 2022. január 2-ig: zárva. Nyitás: 2022. január 3-a, 13 óra 

Vénusz utcai könyvtár 
(Vénusz u. 2., Tel.: 276-8953; e-mail: fszek2105@fszek.hu) 

2021. december 24-től 2022. január 2-ig: zárva. Nyitás: 2022. január 3-a, 13 óra 

Boldog karácsonyt és könyves élményekben gazdag új évet kívánunk!

 

A Csepeli Városgazda 
ünnepi ügyelete 
Zöldterület karbantartással kapcsolatban: 06-30-641-7610; 
Műszaki problémák: 06-30-641-7653; 
Útkarbantartással kapcsolatban: 06-30-641-7672; 
Intézményekben adódott problémák: 06-30-563-5157; 
Síkosságmentesítés: 06-30-499-4304 *

*Síkosságmentesítés:  csak és kizárólag önkormányzat által kezelt területeken. A főváros 
köztisztaságáról szóló 48/1994 (VIII.1) Főv. Kgy. rendelet 3. § (1) bekezdése kimondja, hogy: „az 
ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni:
a) *   az ingatlan - beleértve az ingatlan nyilvántartásban közterületként nyilvántartott 
belterületi földrészletet is - és az ingatlan előtti járda, továbbá a járda és a kocsiút 
közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, szemét- és 
gyommentesítéséről, hóeltakarításáról és síkosság mentesítéséről.
Ennek során ügyelni kell arra, hogy a járda és az útburkolat ne rongálódjék meg, továbbá a 
terepszint változatlan maradjon;[…]

GONDNOKOT keresünk
Csepelre, hosszú távra!

Karbantartás, egyszerűbb elektromos és vizes javítási munkák,
izzócserék, zárjavítások, kerti feladatok, céges beszerzések

és szállítások, raktári segédkezés, rendezvények előkészítése.
4 órás munkaidő.

Jogosítvány, vezetési gyakorlat elengedhetetlen.
ELŐNY: CSEPELI LAKHELY.

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal,
referenciával, bérigénnyel: hr@grimas.hu

Jelentkezz hozzánk és válj
szakemberré!

1238 Bp. Helsinki út 105.
karrier.vasut@knorr-bremse.com

+36307866798

DOLGOZZ NÁLUNK
SZERELŐKÉNT!

Elmarad az 
óévbúcsúztató 
koncert
Az előző számunkban de-
cember 30-ra, a Szent Imre 
térre meghirdetett, hagyo-
mányos óévbúcsúztató kon-
cert a kialakult járványügyi 
helyzet miatt idén elmarad. 
Megértésüket köszönjük.

PROGRAM

Pihenés, gyógyászati 
kezelések

Várjuk a Nagykunság szívében Berekfürdőn! 
Használja ki a gyógyvíz csodás erejét, szállodánkból 

közvetlen átjárást biztosítunk zárt folyosón 
keresztül a Berekfürdői Gyógy- és Stranfürdőbe. 

Gyógyászati kezelésekkel, hagyományos ízekkel és 
nagy vendégszeretettel várjuk kedves vendégeinket. 

Rendezvények és konferenciák szervezésében is 
készséggel állunk rendelkezésükre.

Keressen bennünket az alábbi elérhetőségeinken:
www.touringhotel-berekfurdo.hu
info@touringhotel-berekfurdo.hu

06 70 789 6000
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A kupon 3 dl forraltbor vásárlása esetén 10 % kedvezményre  
jogosít. Egy kupon egy forraltbor vásárlásakor váltható be.  
A kuponok nem összevonhatók.

budapestikaracsony.hu

Adventi vásár 

 a Vörösmarty téren

2021.11.19 - 2021.12.31.

A vásár kizárólag védettségi igazolvánnyal látogatható!

Forraltbor kupon  –1 %

✂
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JELENTKEZZ:

 
BIZTOS 
MUNKAHELY 
SZAKMAI ÉS 
TOVÁBBKÉPZÉSI 
LEHETŐSÉG
ÉVES CAFETÉRIA
MUNKARUHA 
ÉS ESZKÖZÖK

ELŐNYÖK:

BM OKF GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT 
KÉMÉNYSEPRŐIPARI SZERVEZET

Telefon: +36 (20) 8200-718, 
+36 (20) 8200-198
E-mail: gek.human@katved.gov.hu

ÉPP TÉGED 

KERESTÜNK!

KÉMÉNYSEPRŐ
LEGYÉL TE IS 

ÉS HOZZ SZERENCSÉT 
AMERRE JÁRSZ!

A Csepeli Városgazda Zrt. 
felvételt hirdet 

az alábbi munkakörökbe:

• kertészeti gépkezelő

• parképítő

• fűnyírótraktor kezelő

• mezőgazdasági kisgépszerelő

• favágó

Jelentkezését várjuk az info@varosgazda.eu 
e-mail címen, a betölteni kívánt pozíció 

megjelölésével vagy leadhatja személyesen 
ügyfélszolgálatunkon (1215 Budapest, 

Katona József u. 62-64.). 
További információt az állásokkal 

kapcsolatban a www.varosgazda.eu 
weboldalon talál.

RAKTÁROST KERESÜNK
DUNAHARASZTIBA!

AMIT NYÚJTUNK:

• versenyképes bérezés, bónusz
• kiemelkedő Cafeteria-rendszer
• állandó nappalos vagy fixéjszakás műszak
• akár azonnali kezdés
• támogató munkahelyi légkör

TOVÁBBI ELŐNYÖK:

• nehézgépkezelői bizonyítvány
megszerzésének lehetősége

• céges buszjárat Budapestről vagy
a bejárás támogatása

• stabil, hosszú távú munkalehetőség

Jelentkezés telefonon a 06 20 980 6371 számon
vagy az allas@koenigfrankstahl.hu e-mail címen.

XXI_KAVED_102x274
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Időpont:
2022. január 8. (szombat) 19:00 óra

 Helyszín:
Csepeli Munkásotthon (Csepel, Árpád utca 1.)

Köszöntőt mond:
Borbély Lénárd, Csepel polgármestere

Közreműködik:
a Csepeli Szimfonikus Zenekar

Vezényel:
Werner Gábor

Műsoron:
Rossini, Strauss, Verdi, 

Csajkovszkij és Lehár művei

ÚJÉVI KONCERTJÉRE

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és kísérőjét

a 2022. év közös köszöntése alkalmából tartandó

Megtisztelő jelenlétére számítok!

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

Az eseményre a helyeket csak korlátozott számban tudjuk biztosítani, ezért kérjük, részvételi 
szándékát a protokoll@budapest21.hu  e-mail címen vagy a 06 70 516 8749-es  
telefonszámon legkésőbb 2022. január 5-ig visszajelezni szíveskedjen.
 
A rendezvény a hatályos Covid-intézkedések szerint kerül megtartásra. A nézők 
egészségének védelme érdekében az eseményen való részvétel csak maszk viselésével 
és védettségi igazolvánnyal lehetséges.
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